
TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

PERSEGUIDES, CASTIGADES 
I EXCLOSES. DE LA CACERA 
DE BRUIXES ALS ESTIGMES 
SOCIALS I DE GÈNERE N
Bruixes, metzineres i sanadores. 
Una persecució que assentà les 
bases de la societat patriarcal 
Dimarts i dijous de 18.15 a 20.15 h  
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 €

Professora: Núria Morelló

Proposem abordar els orígens de 
la cacera de bruixes iniciada a Ca-
talunya amb la promulgació de la 
primera llei contra la bruixeria el 
1424 al Pirineu lleidatà per estudiar 
la seva evolució i característiques. 
També tractarem la feminització 
del fenomen partint de les apor-
tacions de la historiografia del 
gènere i el feminisme, i s’aplicarà 
una mirada més antropològica per 
estudiar el fenomen des de les cre-
ences, la ritualitat i els aspectes 
simbòlics, emfasitzant casos con-
temporanis de bruixeria.

FILOSOFIA PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA 

Per canviar la manera d’enten-
dre el món i com ens relacionem 
amb ell
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h
28 i 30 de juny, 5, 7, 12 i 14 de juliol
Preu: 62 €
Professor: Joan Méndez

La filosofia sovint té fama de ser 
una disciplina molt abstracta, amb 
continguts massa teòrics i que 
aborda problemes que poc tenen 
a veure amb allò que inquieta re-
alment a les persones. En aquest 
taller mostrarem com aquesta visió 
prové d’una mirada completament 
desenfocada del que és realment 
la pràctica filosòfica. Examinarem 
de quina manera la filosofia es fa 
present en el nostre temps i com 
podem aprofitar les teories filosò-
fiques de tots els temps per orien-
tar-nos en la nostra vida.

LA BARCELONA DESCONEGUDA: 
PERSONATGES HISTÒRICS N
Descobreix la ciutat a través de 
grans persones que hi van viure
Dimarts i dijous de 10 a 12 h 
29 de juny, 1, 6, 13, 15 i 20 de juliol
Preu: 62 €
Professor: Oleguer Biete

Parlarem de personatges molt 
significatius per a la història de 

Barcelona, dones i homes que 
han marcat el nostre passat i que 
han protagonitzat moments o fets 
destacats a la nostra ciutat com 
Gal·la Placídia, Salomó Ben Adret 
o Frederica Montseny. Coneixe-
rem barcelonines i barcelonins de 
diferents èpoques que van néixer, 
viure, o que van fer estades a la 
nostra ciutat.

MUSICANT BARCELONA: LA 
HISTÒRIA DE LA CIUTAT A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA N
Deixa’t portar per la banda sono-
ra de la ciutat
Dimarts i dijous de 19 a 21 h 
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 €
Professor: Jordi Clos

Com ha sonat Barcelona al llarg de 
la història? Quins espais han estat 
el recipient de les melodies més 
importants de cada època a la ciu-
tat? Descobreix la Barcelona més 
musical! Autors, músics i espais 
de la Barcelona històrica i con-
temporània confluiran en aquest 
taller. Dels trobadors als cuplets, 
passant per les grans orquestres 
de ball, els Cors de Clavé i els mo-
ments daurats de l’òpera. 

RELATS DE VIATGE: MIRADES 
A TRAVÉS DEL CINEMA N
Quan el viatge és alguna cosa 
més que una excusa o un destí 
geogràfic
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
28 i 30 de juny, 5, 7, 12 i 14 de juliol
Preu: 62 €

Professora: Mònica Rovira, de La 
Casa del Cine de Barcelona

Quaderns de viatge, viatges en 
el temps, road-movies i viatges 
interiors. Explora els diferents 
tipus de viatge que podem expe-
rimentar al llarg de la nostra vida 
a través d’històries plasmades a 
la gran pantalla. Visages/Villages 
d’Agnès Varda, Dies d’agost de 
Marc Recha, Stories we tell de 
Sarah Polley, entre d’altres, seran 
alguns dels films que treballarem 
durant el curs. Reflexionarem a 
l’entorn de les mirades que han 
intentat captar diferents cineas-
tes sobre el concepte de viatge 
com a cerca de l’altre, com a re-
corregut vital, com a estímul o 
com a meta. 

L’ESTIU ALS MUSEUS: DESCOBREIX 
LES MILLORS EXPOSICIONS DE 
LA CIUTAT N
Per estar al dia de les millors ex-
posicions de Barcelona
Dimarts i dijous de 17 a 19 h
6, 8, 13, 15, 20 i 22 de juliol
Preu: 62 €
Professor: Marcos Yáñez

Visita les principals exposicions 
de l’estiu, com “Diàlegs intrusos” 
del MNAC, “Tàpies. La realitat en 
primer pla” o “Jamais. Óscar Ro-
dríguez i Pablo Picasso”,  guiades 
per un dels nostres professors 
d’art que no sols es detindrà en 
aspectes concrets de cadascuna, 
sinó que les posarà en relació en-
tre elles i amb la història de l’art en 
general. Les entrades aniran a càr-
rec de les persones participants en 
l’activitat. 

ENDINSA’T EN L’ART ACTUAL: 
UN RECORREGUT PER LES 
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES 
CONTEMPORÀNIES N
El curs definitiu per aprendre a 
gaudir de l’art contemporani
Dimarts i dijous de 18 a 20 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 €
Professora: Loli Acebal

Us proposem un recorregut per 
algunes peces clau de l’art dels 
últims anys, que ens ajudaran a 
descobrir el potencial poètic, po-
lític i transformador de l’art. El 
nostre camí s’iniciarà a la dècada 
dels 70, parant la mirada en les 
diferents manifestacions que es 
donen al context català i espanyol, 
però en diàleg permanent amb la 
resta del món. I com que la gran 
força de l’art s’activa quan s’expe-
rimenta de primera mà, treballarem 
principalment amb obres i artistes 
exposats actualment a la ciutat de 
Barcelona. 

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

CONNECTA AMB TU MATEIX: 
CLAUS PER ENFORTIR 
L’AUTOESTIMA N
Eines de creixement personal 
per ser més feliços
Dimarts i dijous de 10 a 12 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 €
Professora: Elena Ramírez

Descobrir i explorar en què con-
sisteix una autoestima sana i 
equilibrada ens ajudarà a ser més 

conscients de la nostra salut emo-
cional. Aprendrem a identificar els 
ingredients i les eines necessàri-
es per enfortir la nostra manera 
d’entendre’ns, valorar-nos i es-
timar-nos. Aquesta descoberta 
també ens podrà ajudar a facilitar 
i enriquir la relació amb els nostres 
entorns familiars i socials.

L’ART DE VIURE: EINES PER 
L’AUTOCONEIXEMENT I EL 
BENESTAR EMOCIONAL N
Com viure la vida amb una acti-
tud positiva
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
28 i 30 de juny, 5, 7, 12 i 14 de 
juliol
Preu: 62 €
Professor: Pablo Bozzo

A través d’un treball pràctic basat 
en eines de la Gestalt, iniciarem 
un viatge d’autodescobriment 
que ens permetrà estar en pau 
amb nosaltres mateixos i el nostre 
entorn. Millorarem la nostra salut 
emocional posant el focus en les 
virtuts i les fortaleses i desenvo-
luparem hàbits mentals per viure 
positivament. 

COSMÈTICA NATURAL 
D’ESTIU N
Aprèn a preparar els teus propis 
cosmètics
Dimarts i dijous de 10.30 a 12.30 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 € Amb suplement
Professora: Noèlia Narejo 
Aprèn a tenir cura de la teva pell 
i elabora els teus cosmètics de 
forma més sostenible amb pro-
ductes totalment naturals i ve-
gans. Realitzarem cremes facials 
i corporals, xampú de llet de coco 
i taronja, pasta de dents i gel de-
sinfectant amb aloe vera, entre 
d’altres. Aquest estiu descobreix 
les immenses possibilitats que 
ofereix la cosmètica natural i can-
via el teu estil de vida. 

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

INICIA’T EN L’UKELELE     N
Posa música a la teva vida 
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
28 i 30 de juny, 5, 12, 14 i 19 de 
juliol
Preu: 62 €
Professora: Marta Vigo

De preu molt assequible i molt 
fàcil de transportar, l’ukelele 
s’ha convertit en un instrument 
de moda. És molt agraït per ini-

ciar-se en el món de la música. 
Amb aquesta petita guitarra de 
quatre cordes originària de les 
illes Hawaii, aprendrem les pri-
meres notes i acords per tocar i 
cantar temes de tot el món. No es 
requereix cap coneixement previ. 
Cal portar l’ukelele soprano, tenor 
o concert.

FOTOGRAFIA URBANA      N
Treu el fotògraf que portes dins
Dimarts i dijous de 18 a 20 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol
Preu: 62 €
Professor: Ricard Badia

La fotografia urbana és un dels 
gèneres de la fotografia per excel-
lència. Aquest taller proposa exer-
citar els aspectes tècnics centrant 
la mirada a registrar el pols del 
carrer, treballant la llum, la com-
posició, el contingut i la intenció. 
Intentarem redescobrir la teva 
pròpia arquitectura visual a tra-
vés dels patrons rítmics del carrer 
aplicats en la fotografia.

DIBUIXAR COSES QUE ENS 
PASSEN                             N
Posa en marxa la teva imaginació
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
29 de juny, 1, 6 i 8  de juliol
Preu: 41,33 €
Professora: Gala Pont

En aquest taller buscarem, a tra-
vés de la tècnica i el joc, maneres 
de dibuixar coses que ens pas-
sen. Investigarem com construïm 
la nostra identitat, qui som i com 
ens expliquem mitjançant el di-
buix, el nostre cos i els objectes 
que ens envolten. El material anirà 
a càrrec dels participants.

INICIACIÓ A LA TÈCNICA 
D’ESTAMPACIÓ SHIBORI   N
Elabora creacions sorprenents!
Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
28 i 30 de juny, 5 i 7 de juliol
Preu: 41,33 € Amb suplement
Professora: Chantal Capdevila

Inicia’t al Shibori, una tècnica 
milenària d’estampació japone-
sa amb la qual es poden produir 
diferents patrons sobre tela a par-
tir de diverses formes de plegar, 
lligar i cosir la tela. Coneixerem 
el seu origen i història i experi-
mentarem amb diferents tipus 
de plecs i bloqueigs per crear un 
ventall variat de models i peces 
úniques. El material anirà a càrrec 
dels participants.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

ONLINE: a partir del 7 de juny a les 9 h a www.casaelizalde.com 

PRESENCIAL: a partir del 7 de juny, de dilluns a divendres de 10 
a 14h i de 16 a 20 h.

Es recomana fer la inscripció online i el pagament amb targeta.

• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, 
excepte si el taller és anul·lat per part de l’organització.

• Amb el Carnet Jove gaudiràs d’un 15% de descompte. Inscripcions no-
més presencials.

Ens retrobem! Tots els tallers d’estiu es duran a terme de manera pre-
sencial, respectant les mesures de seguretat vigents en cada moment: 
aforament limitat, distància de seguretat, ús correcte de la mascareta, 
hidrogel, ventilació i control de temperatura. L’alumnat haurà de portar 
l’equipament necessari per tal de desenvolupar les sessions en què sigui 
necessari. 

La voluntat del centre cívic és oferir les activitats de manera presenci-
al. Tanmateix, si la situació sanitària ho requereix, estem preparades per 
passar els tallers a format en línia. Es mantindrà el calendari previst dels 
tallers, i si no podem fer-ho de manera presencial, adaptarem els con-
tinguts a un format en línia i no es cancel·laran les activitats. El centre 
es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i 
l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat 
o suspès. No ens aturem!

Llegenda:           Taller nouN



DESCOBREIX L’ART DEL 
MACRAMÉ                           N
Enamora’t d’aquesta tècnica i 
crea peces decoratives
Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
12, 14, 19 i 21 de juliol
Preu: 41,33 €
Professora: Marisa Gerardi
Et convidem a conèixer aquesta 
tècnica artesanal per dissenyar i 
crear peces úniques com un pen-
jador de plantes o una bossa per a 
l’estiu. Aprendrem diferents nusos 
i experimentarem amb totes les 
possibilitats que ofereix el macra-
mé. No calen coneixements pre-
vis. El material anirà a càrrec dels 
participants. 

CREA EL TEU JARDÍ 
VERTICAL                             N
Deixa que el verd envaeixi casa 
teva
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
13, 15, 20 i 22 de juliol
Preu: 41,33 € Amb suplement
Professora: Berta Castellà de 
Mel, educació ambiental
Per afavorir la biodiversitat urbana 
i un estil de vida més sostenible, et 
donarem les claus per dissenyar, 
produir i mantenir els teus propis 
ecosistemes vegetals. Aprendrem 
a plantejar el teu propi jardí verti-
cal reutilitzant materials i fent ser-
vir la creativitat.

ACTIVITAT FÍSICA

TAI- TXÍ

Mou la teva energia
Dilluns i dimecres de 9.45 a 11.15 h
28 i 30 de juny, 5, 7, 12, 14, 19 i 
21 de juliol
Preu: 62 €
Professora: Gemma Sunaya
Aquest estiu endinsa’t en el tai-txí, 
una antiga art marcial xinesa que 
comporta la pràctica d’exercicis 
senzills, suaus i relaxants, sincro-
nitzant la respiració amb el movi-
ment i la concentració. 

IOGA VINYASA

Troba l’equilibri entre cos i ment
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 
de juliol
Preu: 62 €
Professora: Clàudia Ros
El vinyasa és un estil de ioga di-
nàmic i actiu físicament on sincro-
nitzarem moviment i respiració. 
Combinarem les postures entre si 

al ritme d’una respiració consci-
ent, fent un ús equilibrat de la for-
ça i la flexibilitat. Estirarem, tonifi-
carem, flexibilitzarem, relaxarem i 
millorarem l’estat físic i emocional 
de cos i ment. Sortiràs d’aquestes 
classes amb energia renovada i la 
ment calmada. Cal portar màrfega 
i roba còmoda. 

HIPOPILATES

Millora la teva postura corporal
Dimarts i dijous de 10 a 11.30 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 
de juliol
Preu: 62 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de gim-
nàstica hipopressiva amb posici-
ons i tècniques del mètode Pilates 
per millorar la postura corporal, 
els problemes d’esquena i refor-
çar i reduir el perímetre abdo-
minal. Cal portar màrfega i roba 
còmoda.

FITBOXING                            N
Posa’t un repte esportiu!
Dilluns i dimecres de 17 a 18 h
30 de juny, 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de 
juliol
Preu: 36,17 €
Professor: Michele Basile
Aquest estiu posa’t en forma mit-
jançant exercicis específics de 
l’escola de combat. A través d’un 
entrenament funcional utilitzant la 
tècnica i els moviments de la boxa 
realitzarem activitat cardiovas-
cular, tonificarem tot el cos i de-
finirem la nostra musculatura. Cal 
portar màrfega i roba còmoda.

DANCEHALL 

Endinsa’t en la cultura jamai-
cana
Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
29 de juny, 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 
de juliol
Preu: 62 €
Professora: Berta Reig
Farem una aproximació al dance-
hall, una dansa procedent de Ja-
maica que engloba tota la cultura 
del país i una manera d’entendre 
el dia a dia dels jamaicans. Pro-
cedent de l’evolució del reagge, el 
dancehall apareix als guettos de 
Kingston i el seu nom fa referència 
a la pista de ball, al carrer, on es 
ballava la música originària dels 
sound systems. Aprendrem els 
moviments creats pels jamaicans i 
jamaicanes, enfocant-nos essen-
cialment en el Dancehall Female 
des de l’empoderament femení 
que aquesta dansa ens aporta. 

ADREÇA HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal - L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21h

MAPA
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