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Després d’un any de dificultats, canvis, reptes i superacions,
aquesta tardor tornem amb més il·lusió i força que mai. Un curs
ple de noves propostes que ens faran tornar a gaudir de la millor experiència a La Casa Elizalde. Com sempre, però diferent.
Amb energies renovades i motivació per continuar al teu costat,
aprenent i compartint cultura.
#TornemaElizalde #ElizaldeTallers

INSCRIPCIONS

ONLINE: a partir del 6 de setembre les 9 h a
www.casaelizalde.com
PRESENCIAL: a partir del 6 de setembre, de dilluns a divendres
de 10 a 20 h
Es recomana fer la inscripció online i el pagament amb targeta.
Amb el Carnet Jove gaudiràs d’un 15% de descompte. Inscripcions només presencials.
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.
Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin en cada
moment.
En cas de força major derivada de la crisi sanitària i/o perquè
qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat de manera presencial, el centre podrà adaptar
el format d’aquesta activitat perquè es pugui realitzar de manera
virtual, sense que aquesta variació suposi un retorn de l’import
pagat, ja que el taller no es considerarà cancel·lat o suspès.
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La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial.
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cancel·lar la inscripció.
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TALLERS ONLINE

ELS MITES I NOSALTRES: DEL
SEU ORIGEN ALS NOSTRES
DIES
N

Dimecres de 17 a 18.30 h (6 sess.
Inici 29 set.) Preu: 39,53 €
Professor: Javier Velaza
Els grans mites no moren mai
perquè parlen de sentiments
universals. Milers d’anys després d’haver estat escrites,
les històries de déus, d’herois
i d’homes que conformen la
mitologia clàssica ens segueixen interpel·lant, commovent i
trasbalsant com si haguessin
estat escrites avui mateix i per
a nosaltres. Analitzarem alguns
dels mites clàssics més cèlebres, veurem com van néixer i
de quina manera han perviscut
al llarg dels segles, deixant la
seva petjada en la literatura, la
pintura, la música i el cinema.
EL SAGRAT AVUI. ESGLÉSIES,
SECTES I COMUNITATS
ESPIRITUALS
N

Dijous de 18.30 a 20 h (6 sess.
Inici 30 set.) Preu: 39,53€
Professor: Manuel Delgado

Com, en una societat secularitzada com la nostra, es produeix la comunicació entre el
món sensible i el món invisible? On rau el sentit de la vida i
el destí dels humans? Procurarem respondre aquesta qüestió i repassar les diferents maneres actuals de relacionar-se
amb l’etern, en forma d’esglésies, sectes o comunitats espirituals. Reflexionarem sobre
la religió com a instrument de
poder o d’emancipació, coneixerem nous cultes i nous déus,
i acabarem parlant del futur de
la religió en un món sense Déu.
LA VIOLÈNCIA: UNA REALITAT
SILENCIADA
N

Dimecres de 19 a 20.30 h (6 sess.
Inici 29 set.) Preu: 39,53 €
Professorat: Begonya Sáez,
Marc López, Ariadna Trespaderne, Luca Pagliari i Salvatore Elefante
Què és la violència? És inherent
a la condició humana? Quin és
el seu origen? En quines formes
es manifesta? Desgranarem les
claus d’aquest fenomen des de
diferents disciplines: la filoso4

fia, la neurociència, la criminologia i l’art. Aquest curs es realitza en el marc de l’exposició
‘Evidència, latència i transparència’, comissariada per Luca
Pagliari i Salvatore Elefante,
presentada al Centre Cultural
La Casa Elizalde durant el mes
de setembre i octubre de 2021.
LA REVOLUCIÓ DE L’ART
FEMINISTA

N

Dilluns de 18.30 a 20 h (6 sess.
Inici 27 set.) Preu: 39,53 €
Professora: Assumpta Bassas
Conversarem sobre pràctiques
artístiques i creacions socials
que són representatives del
que es coneix com a “art feminista”. Destacarem alguns moments històrics, repassarem les
obres d’art individuals més significatives, així com les iniciatives culturals que des dels anys
60 han contribuït a alliberar
la mirada de la societat, i han
enriquit i transformat la nostra manera de pensar i actuar.
ELS ESPAIS DE LA UTOPIA.
CIUTAT, ARQUITECTURA I
DISSENY

N

Dijous de 19 a 21 h (6 sess. Inici 7
d’oct.) Preu: 52,71 €
Professorat: Oscar Guayabero, Daniele Porreta i Jelena
Prokopljević
Des del seu naixement en el segle XVI, la utopia ha assumit un
paper central en la nostra cultura i ens ha permès imaginar societats alternatives. En diferents
moments de la història, des dels
entorns de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny, s’ha tractat la
utopia com a material de treball,
ja sigui per utilitzar-les com motor de canvi, com ideal a seguir
o com antídot a situacions adverses. Ens centrarem en algunes
utopies per analitzar com la societat ha pensat i repensat els seus
espais: la ciutat i el camp, allò natural i artificial, el passat i el futur.
L’INTESTÍ:
EL SEGON CERVELL

N

Dimarts de 19 a 20.30 h (6 sess.
Inici 5 oct.) Preu: 39,53 €
Professora: Carla Martínez
En els nostres budells habiten
individus microscòpics que
confirmen la microbiota i exerceixen un paper protagonista
en la nostra salut. Els primers
anys de vida i altres factors

ambientals tenen molt a veure
amb la diversitat d’aquesta microbiota, per això és fonamental saber com funciona i com
podem cuidar-la. Vols aprendre a donar-li al teu organisme
l’equilibri que necessita per tal
d’alimentar i permetre la reproducció dels hostes “bons”?
Moltes malalties cròniques del
món occidental tenen a veure
amb l’estat del nostre segon
cervell, o és el primer?
TALLERS CULTURALS
HISTÒRIA I ACTUALITAT
ACTUALITAT

ENTENDRE EL MÓN D’AVUI: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT

Dimecres de 19.30 a 21 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Adrián Caballero
Quines són les fronteres més
perilloses del món? Per què
l’Índia i el Pakistan estan enfrontades? Com pot un país
manipular un altre? Aquest
taller és l’idoni per entendre
millor i posar context a tot el
que veiem als informatius quan
parlen de política internacional.
Cada sessió començarà amb
un tema d’actualitat que es vincularà amb un tema important
relacionat amb la política internacional i la diplomàcia.
ACTUALITAT ECONÒMICA: L’ALTRA
CARA DE LA MONEDA
O

Dilluns de 19 a 20.30 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Òscar Ramírez
Com ens perjudicarà o beneficiarà la revolució tecnològica
que tot just acaba de començar? Com aprofitar-s’hi? Què
podem fer els particulars en
un entorn on uns pocs s’ho
enduen tot? A través de l’actualitat econòmica aprendrem, de forma amena, conceptes econòmics i financers
que ens ajudaran a sobreviure
en el món actual.
ISRAEL I PALESTINA: EL
CONFLICTE ETERN

N

Dimecres de 10 a 11.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Rokayah Navarro
El conflicte que té enfrontats a

l’Estat d’Israel amb els palestins té un llarg recorregut en
el temps fins a l’actualitat. La
darrera escalada de violència
a Gaza ha posat sobre la taula
un tema transcendental. Fins
quan durarà aquesta violència? Quan tornarà a esclatar tot
plegat? Hi haurà dos Estats?
Quin paper ha jugat la creació
de l’Estat d’Israel el 1948 en la
inestabilitat actual a la zona?
Quines són les perspectives de
futur pels palestins? Es tracta
d’un conflicte religiós? Per què
fracassen tots els tractats de
pau? Aquests i altres interrogants ens obliguen a mirar enrere a l’inici d’una història, la de
Palestina al s. XX i la de l’Estat
d’Israel per poder entendre el
seu present.
HISTÒRIA

EGIPTE EN L’ÈPOCA DE LES
PIRÀMIDES

N

Dimarts de 17.30 a 19 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Sergi Sánchez
Cap al 3.100 a.C. el faraó Narmer va unificar l’Alt i el Baix
Egipte, creant la civilització
més longeva de la història de
la humanitat. Coneixerem els
orígens d’Egipte, els seus apogeus i les seves crisis, en un
període marcat per la construcció de les piràmides i el
regnat de faraons com Kheops,
Khefren i Micerinos. Endinsa’t
en la història del país del Nil
fins als albors del Regne Nou,
en un temps mític de déus, faraons i sacerdots.
LA HISTÒRIA DELS GRANS
IMPERIS

N

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Jordi Pisa
Els grans imperis s’han succeït
al llarg de la història d’Europa
i del Mediterrani. Aquests imperis han dominat territoris a
Europa, Àsia i Àfrica i han donat forma a la cultura europea
i a l’organització actual de les
fronteres de molts estats. Estudiarem els Imperis des de
l’època antiga fins a l’època
medieval. Començarem per Mesopotàmia i Egipte, avançarem
per Pèrsia, Grècia, Macedònia
i Roma i continuarem amb l’Imperi Bizantí i l’Imperi Carolingi.
5

HISTÒRIA D’EUROPA A TRAVÉS
DE LES SEVES OBRES D’ART N

Dimarts de 17.15 a 18.45 h (10
sess. Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Gina Driéguez
Un recorregut cronològic que
ens permetrà conèixer la història cultural del continent europeu a través d’obres d’art
icòniques, com poden ser
l’Acròpolis d’Atenes, La Colegiata de San Isidoro, però
també alguna de menys coneguda, com la Cappella degli
Scrovegni, que han marcat un
moment històric concret. Interessants totes per elles mateixes, però sobretot per l’artista
o la història que ens expliquen.
BRUIXES I ALTRES DONES
PERILLOSES

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Susana Galán
Sempre hi ha hagut dones que
han transgredit les normes de
gènere i les idees dominants
sobre el seu lloc a la societat
del moment. Des dels monstres
de la mitologia grega a les bruixes de l’Europa del segle XV al
XVII, des de les prostitutes del
Londres victorià a les terroristes suïcides palestines, examinarem els processos a través
dels quals aquestes figures reals i imaginàries van esdevenir
objectes de por i van ser percebudes com una amenaça per a
l’ordre social. Veurem com avui
dia, alguna d’aquestes figures,
s’han erigit com a senyera per
a alguns projectes feministes.
EL MÓN EN L’ERA DE LES
REVOLUCIONS

N

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Alberto Pellegrini
El període que va entre els anys
1760 a 1849, sovint indicat a la
historiografia com “l’era de la
revolució”, va comportar una
profunda i irreversible transformació del món. La Revolució Industrial i la Revolució
Francesa van ser els dos grans
pilars sobre els quals s’ha
construït la contemporaneïtat,
i van acompanyar tota una sèrie de moviments i dinàmiques
revolucionàries en altres llocs
del món. Examinarem aques6

ta gran transformació - des
de la transició demogràfica a
l’afirmació del liberalisme - per
oferir una panoràmica sobre
aquella època fonamental de
la història humana.
NAPOLEÓ, HISTÒRIA D’UN
EMPERADOR

N

Dilluns de 19.15 a 20.45 h (10
sess. Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Octaví Mallorquí,
de l’Associació Tot Història
El 2021 commemorem els 200
anys de la mort de Napoleó, un
personatge que no deixa indiferent i que aixeca passions
a favor i en contra: per a uns
era un visionari europeista, un
revolucionari trencador amb
l’Antic Règim, per a altres, un
dictador megalòman. Tractarem el seu amor per Josefina,
la seva rivalitat amb Nelson,
les batalles mítiques com Waterloo, les campanyes d’Egipte
i Rússia..., en un temps en el
qual Catalunya formava part
de l’Imperi Francès.
HISTÒRIA DELS BALCANS: DE
LA INDEPENDÈNCIA DE GRÈCIA
A LA DESINTEGRACIÓ DE
IUGOSLÀVIA
N

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Daniel Roig
Què són els Balcans i com
ha evolucionat històricament
aquesta extensa àrea del sudest d’Europa? Un recorregut
apassionant pels principals
processos històrics que han
marcat la regió al llarg dels
darrers dos-cents anys: des de
la Guerra d’Independència grega, i les diferents insurreccions
contra el domini otomà, fins als
conflictes bèl·lics de finals del
s. XX, passant pels diferents
règims comunistes que han
caracteritzat els Balcans com
l’Albània d’Hoxha o la Iugoslàvia de Tito.
HISTÒRIA D’ESPANYA
CONTEMPORÀNIA: DEL 2 DE MAIG
DE 1808 A LA II REPÚBLICA N

Dimecres de 12.30 a 14 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Daniel Roig
Més enllà dels grans mites de
la història d’Espanya, el període contemporani espanyol ha
tingut una evolució convulsa,

però summament interessant.
Proposem una aproximació
històrica a l’Espanya del s. XIX i
del primer terç del s. XX, a partir del qual s’aniran desgranant
no només els grans processos
històrics, sinó també alguns
dels principals trets i elements
distintius que encara marquen
la identitat política i cultural de
l’Espanya actual.
APROXIMACIÓ HISTÒRICA
A LA SEGONA MEITAT DEL
SEGLE XX

N

Dilluns de 12.30 a 14 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Laura Benguerel
Analitzarem la història de la segona meitat del segle XX, des
de la Segona Guerra Mundial
fins a la construcció del mur de
Berlín que representà la separació d’una ciutat, però també
la coexistència entre dos sistemes econòmics i polítics totalment diferents. El món quedaria dividit en dos blocs que
trigarien 30 anys a unificar-se.
CONEIX EL JAPÓ, UN PAÍS DE
CONTRASTOS
N

Dijous de 19.15 a 20.45 h (10
sess. Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
A càrrec del professorat
d’Espai Daruma
Proposem conèixer el país del
sol naixent a partir d’una mirada multidisciplinària, en la qual
descobrirem aquells aspectes
que ens atrauen tant del Japó:
la seva història (de l’antiguitat
fins l’actualitat), les arts tradicionals i contemporànies (de
l’ikebana al manga), el pensament, la religió, la societat i la
gastronomia. Un viatge amb el
qual acabarem convertint-nos
en els futurs japonòfils i sent
capaços de veure què hi ha de
veritat o mite en tots aquells
estereotips que ens han arribat
del país nipó.
ART I PENSAMENT
FILOSOFIA

GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dimarts de 9.45 a 11.15 h (10
sess. Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Nacho Bañeras
La història de la filosofia està
construïda a través d’un mag-

ma de preguntes, moltes de les
quals no només estan vigents,
sinó que segueixen tenint la capacitat de sacsejar-nos, convidant-nos a viure d’una forma
més complexa i madura. Som
només química o neurones?
Quina relació mantenim amb la
nostra realitat? Quina diferència hi ha entre existir i viure?
Què diu la filosofia respecte a
la por humana? Conèixer els
grans temes de la filosofia és,
en realitat, endinsar-nos en
nosaltres mateixos per descobrir les mateixes inquietuds,
reptes i incerteses.
FILOSOFIA APLICADA PER
COMPRENDRE EL MÓN QUE
ENS ENVOLTA
N

Dijous de 19.15 a 20.45 h (10
sess. Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Joan Méndez
Dedicarem cada sessió a comentar, des d’una vessant
eminentment pràctica, una
temàtica concreta tal com
aquesta ha estat analitzada en
profunditat per un filòsof o filòsofa reconeguts a la història
del pensament. Per exemple,
com veia Aristòtil l’amistat? I
Hipàtia la ira? I Kant el bé moral? Volem mostrar, d’aquesta
manera, com pot contribuir el
pensament filosòfic a millorar
la nostra comprensió de la realitat que ens envolta i de nosaltres mateixos.
EL CAMÍ FILOSÒFIC: UNA MANERA
DIFERENT DE MIRAR (-NOS)

Divendres de 17 a 19 h (8 sess.
Inici 1 oct.) Preu: 82,67 €
Professor: Franky Boffi
Vivim en un món on tot passa
molt de pressa i no dediquem
temps a pensar. A través d’itineraris recorrerem la ciutat a
la recerca d’espais de reflexió
i debat seguint la màxima peripatètica de pensar mentre es
camina. Ens formularem preguntes sobre problemàtiques
actuals com la importància del
treball i de l’economia, la solitud, el silenci, l’oblit de la finitud, la llunyania amb la natura o
la qüestió ecològica. Perseguirem l’objectiu de trobar respostes que ens permetin connectar amb l’estil de vida filosòfic i
apropar-nos a la felicitat entesa
filosòficament.
7

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Joan Méndez
Aportarem les claus necessàries per poder llegir i interpretar
algunes de les obres més significatives de la història del pensament. Analitzarem textos de
Popper, Arendt, Rawls, Habermas i Bauman, entre d’altres.
REDESCOBRINT EL SENTIT
ORIGINAL DE LA POLÍTICA

N

Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Constantin Starhemberg
Què és la política originalment?
Com es pot entendre des d’una
perspectiva filosòfica? Quina
relació té amb l’existència humana? A través del concepte
de biopolítica, intentarem respondre totes aquestes preguntes, comprendrem les potencialitats negatives que pot tenir
una política de poder i reflexionarem sobre alternatives possibles a aquest tipus de política.
HANNAH ARENDT: PENSAR EL
TOTALITARISME
N

Dimecres de 19 a 20.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Eudald Espluga
Hannah Arendt és una de les
pensadores més originals i influents del nostre temps. Com
a teòrica de la política, destaca
per la seva anàlisi del totalitarisme i pel polèmic concepte
de “la banalitat del mal”. Ens
endinsarem en les seves idees
sobre política, però també sobre la revolució, la democràcia,
el treball i la violència. Prenent
la biografia d’Arendt com a fil
conductor -des de les vivències com a refugiada del nazisme
fins al seu exili a Nova York-,
desgranarem les idees de l’autora de La condició humana.
CIÈNCIA, PROGRÉS I VERITAT:
INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA
DE LA CIÈNCIA
N

Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Alfonso García
La història de la ciència està
plena de teories que en el seu
8

moment gaudien de gran acceptació i èxit predictiu i que
tot i això han resultat ser falses. Això implica que el més
probable és que les nostres
teories actuals també seran
reemplaçades per altres teories en un futur. Com, llavors,
podem parlar de progrés si
ens movem d’una teoria falsa
a una altra falsa? Quina actitud política hem de prendre
respecte a la ciència? Fins a
quin punt són responsables de
les conseqüències perjudicials dels seus descobriments?
A través de textos i classes expositives, analitzarem
aquestes i altres qüestions
de la filosofia de la ciència.
ART

ELS ORÍGENS DE L’ART A
L’ANTIGA GRÈCIA

N

Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Laura Benguerel
Els artistes grecs van despertar un fervor apassionat per la
bellesa, el Partenó, el Discòbol,
la Victòria de Samotràcia... Els
seus esforços van generar uns
cànons que segueixen tenint
vigència en els nostres dies.
Des del concepte de la bellesa fins a la inspiració i el geni
contemplatiu, Grècia marcarà
el desenvolupament de les arts
a Europa fins als nostres dies.
ISLAM: ART I CULTURA

Divendres de 17 a 18.30 h (10
sess. Inici 1 oct.) Preu: 77,50 €
Professora: Laura Benguerel
Després d’una introducció a
la cultura i religió islàmica, farem un recorregut històric per
la seva arquitectura i manifestacions artístiques: mesquites,
madrasses, palaus, caravanserralls... incidint especialment
en la petjada deixada en l’Europa medieval a través del seu
regne a la península Ibèrica,
l’Al-Andalus.
L’ART DEL PRIMER
RENAIXEMENT A ITÀLIA

Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Carmina Vivas
Entrarem a Florència, nucli de
l’art durant el s. XV a Itàlia, per

veure els grans canvis que van
afavorir l’aparició del Renaixement. Gaudirem de les obres
dels grans artistes del moment
com Brunelleschi, Alberti, Donatello o Botticelli. Estudiarem
les novetats que s’introdueixen
en el terreny de l’arquitectura, pintura i escultura per deixar-nos portar per l’esperit de
la seva època.
EL TEMPS DE RUBENS I
VELÁZQUEZ

N

Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Marcos Yáñez
El segle XVII està marcat pel
colonialisme, la fam, els conflictes religiosos, espirituals
i polítics entre els estats absolutistes i els parlamentaris
i el capitalisme incipient de
la burgesia. Acabat l’optimisme idealista del Renaixement,
l’home europeu s’enfronta a
una realitat crua i conflictiva.
Grans figures com Rembrandt,
Rubens, Velázquez, Bernini o
Calderón representen aquesta
realitat de formes molt variades
però sempre buscant la perfecció tècnica i formal. El resultat
serà un dels períodes més rics
i variats de la història en totes
les disciplines artístiques.
TOT ALLÒ QUE NO SABEM DE
LES GRANS OBRES D’ART

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Carmina Vivas
Les obres d’art tenen una vida
des que es creen fins que les
contemplem, in situ, en un
museu, en una làmina o en la
pantalla. Són fruit d’una inspiració, d’una necessitat, passen per hereus, algunes són
descobertes per arqueòlegs i
de vegades les traslladen a un
museu o al centre d’una plaça
fora del seu país. En aquests
trajectes pateixen desperfectes, restauracions, robatoris,
segrestos, però també inauguren museus o gaudeixen de
festes i ampliacions. Analitzarem obres com l’Altar de Pèrgam, la Catedral de Pisa o la
Capella Scrovegni, en totes les
seves vessants.

L’ART DE LES PRIMERES
AVANTGUARDES

Dimecres d’11 a 12.30 h (10 sess.
Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem per què el canvi
que es produeix als inicis del
s. XX pel que fa a l’art és tan
radical enfront del classicisme. Les circumstàncies socials
faran de la plàstica un vehicle
d’expressió d’idees i el resultat
seran obres trencadores amb
el passat, que ens transmeten
un missatge de caràcter intel·
lectual o filosòfic.
FRANCIS BACON I LA
FIGURACIÓ CONTEMPORÀNIA.
DE L’ESCOLA DE LONDRES A
L’HIPERREALISME
N

Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Eduard Cairol
No hi ha dubte que l’art abstracte constitueix una de les
més grans aportacions del
segle XX a la història de l’art.
Però, hi ha vida (o art) més
enllà de l’abstracció? Aquest
curs té com a principal objectiu recuperar i valorar els
pintors que han desplegat una
ambiciosa trajectòria al llarg
del segle XX sense renunciar a
la figuració, però adaptant-la a
les noves exigències, plantejades per l’art abstracte. Descobrirem així una estirp d’artistes
singulars, dotats d’una personalitat pròpia, tant a Europa
com als EUA.
ART PER A LA VIDA: EL
PODER TRANSFORMADOR DE
L’ARTIVISME
N

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Júlia Ramírez
Reflexionarem sobre l’art com
a eina d’activisme social capaç
de qüestionar i transformar la
nostra societat. Indagarem sobre el sentit que ha tingut l’artivisme des dels anys 60 fins a
l’actualitat a través d’un recorregut sobre diferents experiències i formes de vincular la creativitat i la intervenció política,
des de la invenció de personatges imaginaris fins a concerts
de rock a esglésies o la trajectòria de les Guerrilla Girls.
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DESCOBREIX L’ART DE LA TEVA
CIUTAT

Dimarts d’11 a 13 h (7 sess. Inici
28 set.) Preu: 72,33 €
Professora: Alba Vendrell
Un recorregut per la cultura i
l’art de Barcelona, des del romànic a la contemporaneïtat,
passant per tots aquells moviments artístics que han fet
possible la imatge de la Barcelona dels nostres dies. Algunes de les sortides del taller
poden ser a museus o espais
de pagament. Les entrades
aniran a càrrec de les persones participants.

la fa diferent i excepcional,
tan a prop tenim el mar com
la muntanya, cosa que aporta
una gran riquesa a la ciutat. Et
proposem descobrir la ciutat
de les alçades, barris i sectors
a tocar de la serra de Collserola, la part més elevada de
Barcelona, així com alguns
turons de la ciutat. Transitarem per la part alta dels barris de Sarrià, de St. Gervasi i
de Pedralbes, i pels turons de
Monterols i de la Creueta del
Coll entre d’altres.
LITERATURA

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS

LES GRANS NOVEL·LES DE
TOTS ELS TEMPS

Dimecres de 10 a 12 h (Inici
6 oct.)
Dijous de 17 a 19 h (Inici 7 oct.)
Divendres de 10 a 12 h (Inici
8 oct.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (Inici 5 oct.)
Professora: Maria Vallverdú
Dijous d’11 a 13 h (Inici 7 oct.)
Professora: Alba Vendrell
7 sessions. Preu: 72,33 €
Descobrirem museus, galeries
d’art i el patrimoni de Barcelona a través de visites a les
millors exposicions de la ciutat.
Les entrades aniran a càrrec de
les persones participants.

Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Iris Llop
Analitzarem i comentarem algunes de les millors novel·les
de la literatura universal per
gaudir del plaer de la lectura,
compartir les emocions que
desperten i descobrir els recursos narratius i el context que
les sustenten.

DE BARCINO A BARCHINONA,
L’EVOLUCIÓ DE COLÒNIA
ROMANA A CORT REIAL
N

Dilluns de 10.30 a 12.30 h (7 sess.
Inici 27 set.) Preu: 72,33 €
Professora: Meritxell Carreres
Un taller d’història de Barcelona a peu de carrer, que ens
descobrirà l’evolució històrica
dels diferents espais patrimonials de la ciutat, de les diferents
èpoques històriques i dels diferents estaments socials i econòmics de Barcelona.
RACONS DE BARCELONA: LA
CIUTAT DE LES ALÇADES
N

Dimarts de 17 a 19 h (Inici 5 oct.)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
(Inici 6 oct.)
7 sess. Preu: 72,33 €
Professor: Oleguer Biete
Barcelona té una situació geogràfica ben especial i això
10

APROPA’T ALS CLÀSSICS DE LA
LITERATURA: DE L’ODISSEA A
BODAS DE SANGRE
N

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Iris Llop
Analitzarem i comentarem
obres claus de la literatura
occidental per entendre quins
elements els han constituït
com a part del cànon occidental, com han influït a la nostra
cultura i, al mateix temps, les
gaudirem sense por ni prejudicis. Llegirem els textos a la
recerca de les qualitats que
fan una gran obra literària, des
dels orígens de la literatura
occidental a l’Odissea, a les
bases de l’assaig de Montaigne, així com les formes de vida
moderna de la mà de Virginia
Woolf o García Lorca.
GAUDINT DE LA POESIA

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Josep Pedrals
La poesia circula per tota mena
de camins: alguns que creiem
que coneixem molt bé, altres
que ens semblen raríssims...

La millor manera de comprendre qualsevol d’aquests camins
és caminant-los, i així, seguint
rastres, repassant recorreguts,
desorientant-nos i reorientant-nos, transitant la poesia
d’ahir i d’avui, podrem trobar
el delit de cada ruta, la fluïdesa
de cada secret.
CINEMA

MESTRES DEL SETÈ ART: DE
HITCHCOCK A ALMODÓVAR N

Dimecres de 17 a 18.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Ludovico Longhi
Un curs dedicat a considerar la
trajectòria artística de reconeguts cineastes de la cinematografia mundial. Junts farem un
recorregut a través de les filmografies de grans autors cinematogràfics com Hitchcock, Ford,
Bergman, Berlanga, Almodóvar, entre d’altres, il·lustrant el
seu estil, el seu particular ús
del llenguatge cinematogràfic,
els temes que configuren el seu
únic i personal univers poètic.
UN PASSEIG PELS GÈNERES
CINEMATOGRÀFICS:
EL DRAMA
N

Dijous d’11 a 12.30 h (10 sess. Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Mònica Rovira
Provinent del grec drag, que
significa “fer”, “actuar”, el drama és un gènere, ampli i ple de
matisos que agrupa pel·lícules
que tracten conflictes personals i socials amb un tarannà
i una resolució realistes. Ens
acostarem al drama a través de la visualització de pel·
lícules, fent un recorregut per
la història del gènere, des dels
seus orígens fins a la contemporaneïtat.
EL CINEMA I LES ARTS: LA
LITERATURA A LA GRAN
PANTALLA

N

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Judith Vives
El cinema, conegut com el
setè art, és també hereu de les
arts que l’han precedit i que
han marcat els diferents camins que el cinema ha seguit
al llarg dels seus més de 120

anys d’història. Descobrirem la
relació entre el cinema i la literatura, que es remunta als seus
orígens, quan les pel·lícules
dels pioners s’inspiraven en
la literatura per definir la seva
naturalesa, temes i estructures
narratives. També són moltes
les novel·les que s’han adaptat
al cinema, i molts els escriptors
i dramaturgs que han escrit
guions cinematogràfics.
STORYTELLING I CINEMA
CONTEMPORANI

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Alexis Racionero
Aprendrem les bases de la
narrativa audiovisual comparant els seus relats universals.
Del viatge iniciàtic al d’alliberament, del pas del temps a recursos com l’elipsis i formes de
salts temporals. També tractarem figures arquetípiques com
el monstre, l’ombra, el doble
o l’antagonista primordial. Per
il.lustrar-ho veurem fragments
de pel·lícules de totes les époques i exemples de sèries del
moment.
ANEM AL CINEMA

Divendres de 19 a 20.30 h (5
sess. Inici 1 oct.) Preu: 38,76 €
Professora: Judith Vives
Coneixerem la diversitat d’oferta cinematogràfica de Barcelona i aprendrem a tenir una
orientació crítica. Veurem i
comentarem films de diferents
estils. Les sessions seran quinzenals. Les entrades aniran a
càrrec dels participants.
MÚSICA

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Jordi Clos
Una panoràmica dels aspectes
fonamentals de la música: els
estils i períodes històrics, els
grans compositors, les grans
obres des de Bach fins a la música de cinema, passant per les
simfonies de Beethoven o les
òperes de Mozart.
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ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Jordi Clos
Un viatge fascinant per l’òpera
a través d’obres mestres del
gènere. Coneixerem les claus
per comprendre l’òpera i gaudir-ne plenament.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA:
DEL CANT GREGORIÀ AL
BARROC

O

Dimecres de 20 a 21.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història
de la música, des de la monodia i la polifonia medievals, les
escoles polifòniques europees
del Renaixement fins al gran
moment del Barroc amb l’òpera
i la música instrumental.
HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA
PASSIÓ FETA MÚSICA

Dijous de 17.15 a 18.45 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Joan MartínezColàs
L’òpera a finals del segle XIX i
principis del XX reflecteix les
convulsions polítiques i socials d’aquell moment. El verisme, l’estètica impressionista i
expressionista impregnen els
treballs dels grans compositors
d’aquest període. Analitzarem
algunes de les òperes programades als principals teatres
d’autors com Verdi, Telemann
o Strauss.

boscos de faig, roure i arbres
monumentals més espectaculars de les nostres contrades.
La primera sessió s’iniciarà a
La Casa Elizalde. Les sortides
no són accessibles amb transport públic.
CIÈNCIA

LES MATEMÀTIQUES A TRAVÉS
DEL JOC

Dimecres de 17.30 a 19 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Mònica Rosado
Les matemàtiques les trobem
en qualsevol racó de la nostra realitat. En les piràmides
d’Egipte, en el creixement fractalista d’algunes plantes o en
el moviment dels planetes al
voltant del Sol. Però, sobretot,
on les trobem és en els jocs.
Farem servir el joc com a fil
conductor per mostrar com les
matemàtiques els impregnen i
com podem aprendre matemàtiques de manera divertida.
ELS SECRETS DE
L’ASTRONOMIA

N

NATURA

Dimarts de 18.15 a 19.45 h (10
sess. Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Albert Morral, de
l’Agrupació Astronòmica de
Sabadell
Vols conèixer a fons el sistema
solar? Quin tipus d’estrelles
hi ha? Vols saber distingir les
principals constel·lacions i fer
el teu propi planisferi? Descobrirem l’origen i l’evolució de
l’Univers, alguns dels forats
negres que s’han trobat i parlarem de l’existència de planetes
habitables. Per últim farem una
sessió pràctica d’observació
del firmament.

NATURA I SENDERISME: ELS
COLORS DE LA TARDOR
N

DE QUÈ ESTÀ FET TOT EL QUE
ENS ENVOLTA? UN VIATGE A
L’ORIGEN DE LA MATÈRIA N

CIÈNCIA I NATURA

Dissabte de 10 a 13 h (4 sess.
Inici 2 oct.) Preu: 62 €
Professor: Ricard Tormo
A través d’un taller i quatre
excursions de senderisme a
Montjuïc, Montseny, Osona i
Berguedà, aprendrem a preparar les nostres sortides, a treure partit del wikiloc i de les noves tecnologies i a gaudir dels
colors que ens ofereixen els
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Dimecres de 19.15 a 20.45 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Xavier Giménez
Per què el món que ens envolta ens mostra tantes textures,
colors i formes diferents? De
què estem fets els éssers vius?
Allò que compon les galàxies i
estrelles llunyanes és el mateix
que al nostre planeta? Sabíeu
que la vida s’origina a partir

de la substància més comuna
a l’Univers? I que els volcans
són font de vida? I que l’aigua
pot ser corrosiva? I que l’oxigen ens fa respirar i ens crema
a l’hora? Prepareu-vos per un
viatge que ens permetrà conèixer l’origen dels productes
i materials que ens envolten,
com es manifesten a la natura i
com és a partir de les primeres
matèries naturals.
INTRODUCCIÓ A LA
NEUROCIÈNCIA: FISIOLOGIA DE
LA CONDUCTA
N

Dimecres de 17.15 a 18.45 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Marc López-Cano
Tots podem sentir, moure’ns,
respirar, dormir, somiar... però
com realitzem tot això? Què
pot oferir-nos el mètode científic i les neurociències sobre
aquest magnífic i misteriós
món? Anima’t a descobrir com
les hormones, neurotransmissors i àrees cerebrals treballen
conjuntament en un autèntic
ball biològic per acabar desencadenant les conductes més
simples (la gana, la set, la por...)
i les més complexes (l’amor, el
desig sexual, el raonament...).
L’ESCENA DEL CRIM:
INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

Dijous de 19 a 20.30 h (8 sess.
Inici 30 set.) Preu: 62 €
Professora: Ariadna Trespaderne
Ens endinsarem en l’apassionant món de la criminalística i
aprendrem a inspeccionar l’escena del crim, a trobar i analitzar les proves més rellevants
que poden fer-nos resoldre els
interrogants que envolten un
delicte: petjades, empremtes,
ADN... Si ets un amant de les
novel·les de misteri, aquest és
el teu taller!
CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

L’ART DE VIURE: RESILIÈNCIA
DAVANT LA INCERTESA
N

Dimecres de 17.30 a 19 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Rebeca Bermúdez
Davant tants canvis de rutines i hàbits apareix l’estrès,

l’ansietat o l’esgotament. En
aquest context, la resiliència
ens permet créixer davant
l’adversitat, és la capacitat de
ser flexibles davant contratemps i situacions que no havíem previst i sobreposar-nos
a elles. Explicarem els factors
implicats en la resiliència i
coneixerem estratègies per
reduir l’ansietat, augmentar
l’optimisme i combatre els
pensaments que ens allunyen
del benestar personal.
PSICOLOGIA POSITIVA:
TRANSFORMACIÓ EMOCIONAL I
CONSCIÈNCIA
N

Divendres de 10.15 a 11.45 h (10
sess. Inici 1 oct.) Preu: 77,50 €
Professora: Carme Boo
Mitjançant eines vinculades a
la psicologia positiva, treballarem la consciència personal
per identificar les respostes
automàtiques i hàbits davant
la vida i, a través de l’acceptació, transformar i educar allò
que ens allunya de la plenitud
vital i del sentiment de satisfacció personal. Mirarem cap
al nostre interior per poder decidir què volem millorar i què
fer per ser protagonistes de la
nostra vida.
EL CAMÍ DELS NOSTRES
DESITJOS: AVANÇAR CAP AL
QUE VOLEM ACONSEGUIR N

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Carme Boo
Quan treballem sobre el nostre
desenvolupament i creixement
personal, un dels punts més rellevants d’aquest procés és saber cap a on volem avançar i on
volem dirigir la nostra energia.
Abordarem els elements principals per ordenar els nostres
desitjos i acostar-nos als nostres propòsits de forma coherent i saludable.
CERCANT LA FELICITAT: EINES
PER COMBATRE LA TRISTESA I
LA DEPRESSIÓ
N

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Cristina Morales
Al llarg de la vida, i en relació
amb els esdeveniments que
ens van succeint, les persones experimentem una àmplia
gamma de sentiments, del més
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trist al més optimista. Dins
d’aquesta varietat d’emocions,
la tristesa, el dubte, el desànim
i la desesperació formen part
natural de la vida. La tristesa
és natural i s’ha d’acollir com
a font d’aprenentatge natural.
D’altra banda, la depressió és
un trastorn de l’estat d’ànim
que pot arribar a ser molt incapacitant per a la persona que
la pateix i que afecta intensament al seu entorn. Aprendrem
a detectar el nostre estat emocional i incorporarem estratègies d’enfrontament per a cada
situació, així com mesures de
prevenció i hàbits saludables
pel nostre dia a dia.
DESCOBREIX LES CLAUS D’UNA
RELACIÓ SALUDABLE SENSE
MORIR EN L’INTENT
N

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Sílvia Catalán
Tots en algun moment hem
experimentat l’amor, però no
sempre és o ha estat com ens
agradaria. Adquirirem eines i
hàbits que ens ajudaran a tenir
una relació de parella sana i satisfactòria. Per aconseguir-ho
serà imprescindible que ens
coneguem a nosaltres mateixos i sapiguem què volem en
una relació. Treballarem l’art
de la negociació en parella,
aprendrem a detectar si estem
en una parella sana i parlarem
sobre com podem millorar la
nostra sexualitat.
COM COMUNICAR-NOS: UN
REPTE EN LES NOSTRES
RELACIONS

Dimecres de 17 a 18.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Annette Stössel
Adquirirem les eines necessàries per introduir en el nostre dia
a dia l’essència de la comunicació no violenta, un llenguatge que ajuda a connectar amb
nosaltres mateixos i el nostre
entorn. Treballarem conjuntament per detectar i abandonar
judicis i dinàmiques d’atac i
defensa i aprendrem a resoldre
conflictes de manera respectuosa i sostenible. La Comunicació No Violenta ens ajudarà a
sentir-nos millor amb nosaltres
mateixos i fomentarà una millora en les nostres relacions.
INICIACIÓ AL MINDFULNESS

N

N

Dilluns de 18.15 a 19.45 h (10
sess. Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Laura Casas
Vols gaudir d’una ment en
calma i augmentar el teu benestar? El Mindfulness és una
manera més amable i sàvia de
connectar amb la vida, el nostre interior i el nostre entorn.
Aprendràs a incorporar la pràctica de l’atenció plena al teu dia
a dia, milloraràs la consciència,
alliberaràs tensions i desenvoluparàs flexibilitat mental, paciència i acceptació. El curs perfecte per començar a tenir cura
de la teva salut.
MINDFULNESS I CREATIVITAT

Dijous de 10.15 a 11.45 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Elena Ramírez
La comunicació és la clau en
les nostres relacions tant personals, familiars com socials.
Pot ser una eina pacificadora
i d’entesa, però alhora també pot convertir-se en font
de conflictes i malestars. En
aquest taller parlarem sobre la
comunicació afectiva i efectiva,
les habilitats comunicatives i
adquirirem diferents eines que
ens ajudaran a entendre’ns millor amb els altres i generar vincles més saludables.
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ENTRENA EL TEU LLENGUATGE:
INICIA’T EN LA COMUNICACIÓ
NO VIOLENTA
N

N

Divendres de 9.30 a 11 h (10 sess.
Inici 1 oct.) Preu: 77,50 €
Professora: Lola González
El nostre estil de vida estressant i complex limita les
nostres capacitats creatives
a l’hora d’afrontar els reptes
personals. A vegades podem
tenir la impressió que la nostra
vida és una contínua repetició
de certes situacions que ens
generen insatisfacció i malestar. La pràctica de Mindfulness
ens ajuda a sortir d’aquests
automatismes i generar espais
d’autoconeixement per desenvolupar plenament les nostres
capacitats.

HABILITATS I COMPETÈNCIES

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR

Dimarts de 12 a 13.30 h (inici
28 set.)
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres d’11.45 a 13:15 h (inici
29 set.)
Professora: Pilar Cases
10 sessions. Preu: 77,50 €
Què és la memòria? Quins tipus de memòria hi ha? Quins
factors poden influir en la seva
davallada? Plantejarem estratègies i pautes fàcils per mantenir
i treballar la nostra capacitat
memorística.
GENEALOGIA I HISTÒRIA
FAMILIAR: VIATJA ALS TEUS
ORÍGENS

N

Dimecres de 10.30 a 12 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Manu Valentín
Ampliarem els recursos per
reconstruir el nostre arbre genealògic i història familiar: FamilySearch, centres d’història
familiar, arxius parroquials i civils, hemeroteques digitals, entre
altres. Al mateix temps ens familiaritzarem amb eines informàtiques per a la gestió i representació d’informació genealògica,
donarem resposta a necessitats
individuals i construirem el nostre arbre genealògic.
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
SALUT

BENVINGUDA MENOPAUSA

N

Dilluns de 19 a 20.30 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Helena Casadevall
Entra en aquesta nova etapa
de la vida amb pautes i hàbits
per viure de forma sana i assumir amb confiança les modificacions que s’hi produeixen.
Parlarem de canvis hormonals,
físics, canvis en el patró del
son, alimentació, sarcopènia i
sexualitat. Oferirem eines per
adquirir hàbits saludables, explicarem trucs útils i desmitificarem tabús, aprendrem allò
que ningú ens ha explicat i... A
viure sense regles!

MENJA SA: L’INGREDIENT
PERFECTE PER SER FELIÇ

N

Dimecres de 19 a 20.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Amb suplement
Professora: Núria Campos
Mengem segons el que sentim
i sentim segons el que mengem. L’alimentació és química
i emoció, per la qual cosa és
de vital importància responsabilitzar-nos per a sentir-nos bé.
Aprendrem a triar els aliments
per a un millor benestar emocional i proporcionarem menús,
tècniques culinàries i combinacions per millorar el nostre
estómac, el segon cervell per
a la medicina xinesa. Treballarem també pautes alimentàries
a seguir i com poder començar
un canvi cap a la felicitat amb
consciència i salut.
COSMÈTICA NATURAL DE
TARDOR

Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess.
Inici 7 oct.) Preu: 82,67 € Amb suplement
Professora: Noèlia Narejo
Treballarem la cosmètica natural aprofundint en les diferents
maneres de barrejar les matèries primes per aconseguir productes amb diferents textures:
cosmètica sòlida, emulsions
lleugeres i emulsions amb densitat. Aprendrem tot el necessari per crear cosmètica natural adaptada a les necessitats
de cadascú i farem elaboracions de tota mena: cremes corporals, facials i higiene personal. Descobrirem tot el ventall
de possibilitats que ofereix la
cosmètica natural i gaudirem
elaborant productes naturals,
sostenibles i respectuosos
amb el medi ambient.
ACTIVITAT FÍSICA

TAI-TXÍ

Dilluns de 9.45 a 11.15 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Gemma Ordóñez
El tai-txí és una antiga art marcial xinesa que comporta la
pràctica d’exercicis senzills,
suaus i relaxants, sincronitzant
la respiració amb el moviment
i la concentració. Cal portar
màrfega i roba còmoda.
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ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

IOGA

Dimarts de 16 a 17.30 h (11 sess.
Inici 28 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que
ens ajudaran a corregir la postura, flexibilitzar músculs i tendons, aconseguir més harmonia en els moviments i prendre
consciència del mateix cos i el
seu moviment. Cal portar màrfega i roba còmoda.

Dimecres de 16 a 17.30 h (Inici
29 set.)
Professora: Edel Cases
Divendres de 12.00 a 13.30 h (Inici 1 oct.)
Professora: Teresa Cortada
11 sessions. Preu: 85,26 €
El hatha ioga es basa en un
conjunt de tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través de
postures o asanes. Cal portar
màrfega i roba còmoda.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
MEDITACIÓ
N

Dimarts de 9.30 a 11 h (11 sess.
Inici 28 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Sol Ciliberto
La respiració i la relaxació són
dues tècniques de gran poder
a l’hora de produir canvis reals
i duradors en el nostre estat físic, mental i emocional. Juntes
ens ajuden a alliberar tensions,
asserenar-nos i calmar la nostra ment en profunditat. Cal
portar màrfega i roba còmoda.
IOGA I MEDITACIONS GUIADES

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (11
sess. Inici 29 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Marién García
Practicarem les bases del hatha ioga i algunes tècniques de
meditació guiada, respiració
i relaxació conscient per tal
de millorar la nostra salut des
d’un punt de vista energètic i
holístic, connectant cos, ment
i ànima. Cal portar màrfega i
roba còmoda.
IOGA FLOW

N

Dijous de 18 a 19.30 h (11 sess.
Inici 30 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Sol Ciliberto
El ioga flow o vinyasa és un
estil de ioga dinàmic i actiu físicament on sincronitzarem
moviment i respiració. Combinarem les postures entre si al
ritme d’una respiració conscient, fent un ús equilibrat de la
força i la flexibilitat. Estirarem,
tonificarem, 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.
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OFFICE IOGA

Dijous de 14 a 15 h (11 sess. Inici
30 set.) Preu: 56,83 €
Professora: Clàudia Ros
Fes un parèntesi en el teu dia a
dia per sentir-te renovat i amb
la ment clara. Elimina l’estrès,
les tensions acumulades, els
dolors i les molèsties que apareixen després de moltes hores
davant l’ordinador. Cal portar
màrfega i roba còmoda.
IOGUILATES

Dimarts d’11.45 a 13 h (11 sess.
Inici 28 set.) Preu: 71,04 €
Professora: Lucrecia Guio
Dissabte de 10.30 a 12 h (9 sess.
Inici 2 oct.) Preu: 69,76 €
Professora: Janine Machado
Amb la combinació de ioga i pilates enfortirem, flexibilitzarem
i tonificarem tota la musculatura corporal. Afinarem i reforçarem la zona abdominal mitjançant exercicis relaxats amb
els quals aprendrem a gaudir
de cada moviment. També ens
servirà per alinear les articulacions i corregir els mals hàbits
posturals. Cal portar màrfega i
roba còmoda.
PILATES

Dimarts de 14 a 15 h (11 sess. Inici 28 set.) Preu: 56,83 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous de 12.15 a 13.30 h (11 sess.
Inici 30 set.) Preu: 71,04 €
Professora: Alexandra Cervera
Un sistema d’exercicis enfocats a potenciar la flexibilitat
del cos, tonificant els músculs,
enfortint-los i estirant-los, per
afavorir una bona postura, més
control i la precisió dels moviments. Cal portar màrfega i
roba còmoda.

HIPOPILATES

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

Dimarts de 18 a 19.30 h (11 sess.
Inici 28 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de
gimnàstica hipopressiva amb
posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar la postura corporal, els problemes
d’esquena i reforçar i reduir el
perímetre abdominal. Cal portar màrfega i roba còmoda.
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dijous de 10 a 11.30 h (11 sess.
Inici 30 set.) Preu: 85,26 €
Professora: Niserine Dourghal
La gimnàstica abdominal hipopressiva redueix el perímetre
abdominal aportant millores en
l’àmbit estètic, postural i funcional. Treballarem la faixa abdominal tenint cura de l’esquena
i prevenint problemes relacionats amb el sòl pelvià. Cal portar màrfega i roba còmoda.
MARXA NÒRDICA

N

Dimecres de 10.30 a 12.30 h (7
sess. Inici 29 set.) Preu: 72,33 €
Professor: Sergi Garcia, de
Bendhora
Amb aquesta tècnica nòrdica
de caminar amb bastons alliberarem tensions a les cames
sense que les articulacions de
la pelvis, genolls i turmells pateixin. Treballarem tot el cos
d’una manera global des d’una
situació privilegiada: la muntanya de Collserola. La primera sessió s’iniciarà al centre.
El material anirà a càrrec dels
participants. Cal portar bastons de marxa nòrdica i roba
còmoda.
FITBOXING

Dilluns de 17 a 18 h (10 sess. Inici
27 set.) Preu: 51,67 €
Professor: Michele Basile
Posa’t en forma mitjançant
exercicis específics de l’escola
de combat sense contacte. A
través d’un entrenament funcional i utilitzant la tècnica i els
moviments de la boxa, farem
activitat cardiovascular, tonificarem tot el cos i definirem la
nostra musculatura. Cal portar
màrfega i roba còmoda.

DANSA

LATIN FITNESS

N

Dilluns de 20 a 21.15 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 64,59 €
Professora: Natàlia Gibernau
Un entrenament de dansa i fitness eficaç, complet i divertit
on treballaràs a partir d’un
còctel de balls. Amb aquest
curs et divertiràs, tonificaràs
i cuidaràs el teu cos. Treballarem cames, braços, glutis i
abdomen, tot augmentant la
nostra energia i el nostre estat d’ànim a ritme de coreografies amb sons afrocubans
i llatins. Cal portar màrfega i
roba còmoda.
ZUMBA

N

Divendres de 18.30 a 19.45 h (10
sess. Inici 1 oct.) Preu: 64,59 €
Professora: Claudia Fuentes
Crema calories al ritme de la
música! Gaudeix d’aquesta activitat física que combina el ball
i el fitness i tonifica tot el cos.
No calen coneixements previs
ni experiència, només ganes
de passar-ho bé i posar-se en
forma amb energia! Cal portar
màrfega i roba còmoda.
BALLET BARRE

N

Dimecres de 18 a 19.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Israel Rueda
Vols fer realitat el somni d’infantesa que vas acabar deixant
o mai no vas començar? Amb
classes disteses treballarem
els principis bàsics del ballet i
ens ajudarem de tècniques de
ioga i Pilates per acabar fent
petites coreografies. De retruc,
milloraràs l’elasticitat, la coordinació, la correcció postural,
la força i la musicalitat.
BALLS EN LÍNIA

Divendres de 10 a 11.30 h (11
sess. Inici 1 oct.) Preu: 85,26 €
Professor: Xavier Colomer
Ballarem diferents ritmes coneguts, com el rock, el vals, el
tango, el twist o el txa-txa-txà.
A partir d’aquests balls, treba17

llarem l’orientació espacial, la
memòria i la coordinació motora. Vine a ballar ritmes clàssics
i moderns!
COUNTRY LINE DANCE

Dilluns d’11.45 a 13.15 h (10 sess.
Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Xavier Colomer
El ball en línia sorgeix de fusionar diferents passos coneguts
i senzills que no requereixen
parella. Passarem una bona
estona gaudint de la música
country tot progressant classe
a classe.
RITMES LLATINS SENSE PARELLA

Dimecres d’11.45 a 13.15 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Lorena del Bosque
Gaudeix dels balls més populars del Carib, amb ritmes que
són fruit del mestissatge americà. Aprendrem els passos
bàsics del merengue, la salsa
o la bachata per ballar sense
parella.
DANCEHALL
Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €

Professores: Berta Reig i
Geraldine Tabares
Endinsa’t en l’essència d’aquest
estil de ball, originari de Jamaica, que es fusiona amb la dansa africana, els ritmes del Carib
i passos de hip-hop. Realitzarem coreografies molt vistoses
i enèrgiques que ens ajudaran
a mantenir-nos en forma.
AFROBEATS

N

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess.
Inici 30 set) Preu: 77,50 €
Professora: Marie La Santa
Diverteix-te i aprèn els passos
i postures bàsiques de l’Afro
trobant el teu propi estil. Allibera’t dels bloquejos i aprèn a
fluir a través de la dansa. Descobrirem els groove de l’Afro
recorrent als diferents països
a través dels seus ritmes com
azonto, coupedecale, ndombolo o shaku shaku.
DANSES URBANES

N

Dimecres de 20.15 a 21.30 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 64,59 €
Professor: Daniel Sábado
Aquesta tardor vine a ballar
els ritmes més urbans i aprèn
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els diferents estils de la cultura
hip-hop, alhora que millores la
teva coordinació, equilibri i ritme. Es realitzaran coreografies,
rutines i aprendràs moviments
nous i exercicis que t’ajudaran
a deixar-te anar i gaudir de la
dansa.
EXPRESSIÓ

ORQUESTRA DE CORDES

N

Divendres de 16.30 a 18 h (10
sess. Inici 1 oct.) Preu: 77,50 €
Professora: Marta Vigo
Et proposem crear una petita
orquestra amb què podràs interpretar un repertori de temes
tradicionals i d’autor i gaudir
tocant amb altra gent. Si ets
capaç de llegir una partitura
d’algun instrument de corda
polsada o fregada (guitarra,
ukelele, mandolina, violí, etc.),
no t’ho pensis i vine a formar
part de l’orquestra! Atenció: cal
saber llegir una partitura amb
l’instrument i portar un faristol.
ESCRIPTURA CREATIVA: L’ART
D’INVENTAR HISTÒRIES

Dimecres d’11 a 12.30 h (10 sess.
Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Raquel Picolo
Perdrem la por al foli en blanc
i superarem el bloqueig per
crear textos espontanis i originals. Aprendrem les lleis de les
històries i els recursos més poderosos per atrapar als lectors.
Treballarem tècniques per generar i desenvolupar històries
i descobrirem que el secret de
l’storytelling és tenir una bona
història i saber-la explicar.
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA BÀSICA

Dimarts d’11.45 a 13.15 h (8 sess.
i 2 sortides. Inici 28 set.) Preu:
77,50 €
Professor: Ricard Badia
Una introducció al món de la
fotografia digital per conèixer
tots els seus avantatges, com
funciona la càmera i quins són
els conceptes bàsics per fer
unes bones preses. La sortida fotogràfica pot no coincidir
amb el dia habitual del taller.

FOTOGRAFIA NOCTURNA

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sessions i 2 sortides. Inici 28 set.)
Preu: 77,50 €
Professor: Ricard Badia
La nit és un dels millors moments per captar fotografies: el
joc de llums que hi trobem ens
permet experimentar amb llargues exposicions. Aprendrem a
resoldre situacions complexes
per crear fotografies creatives
amb llum artificial i treballarem
el flaix com a eina complementària. La sortida fotogràfica pot
no coincidir amb el dia habitual
del taller.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

DIBUIX AMB MODEL DEL
NATURAL

N

Dimecres de 10.30 a 12.30 h (7
sess. Inici 6 oct.) Preu: 72,33 €
Amb suplement
Professora: Maria Pappalardi
Aquest curs està orientat a la
iniciació i perfeccionament de
les tècniques de dibuix aplicades a l’estudi i la interpretació
de la figura humana. Treballarem l’encaix, la composició, la
proporció, la perspectiva i el
moviment a través del dibuix
amb model del natural. El suplement és pel model, la resta
de material anirà a càrrec de
les persones participants.
APRÈN A DIBUIXAR

Dijous de 17 a 19 h (Inici 7 oct.)
Professora: Helena Basagañas
Divendres de 10 a 12 h (Inici 8 oct.)
Professora: Maria Pappalardi
8 sessions. Preu: 82,67 €
Coneixerem quins elements
i aspectes intervenen en el
dibuix i els posarem en pràctica, perdent la por a dibuixar
i adaptant aquesta pràctica a
les nostres inquietuds i nivell.
Enfocarem les sessions a tractar el retrat i el paisatge. El
material anirà a càrrec de les
persones participants.
URBAN SKETCHING

Divendres de 17 a 19 h (8 sess.
Inici 1 oct.) Preu: 82,67 € Amb
suplement
Professor: Antonio Baza, de
Shiembcn
Treballarem la il·lustració en
l’entorn urbà. Aprendrem a

captar el que és interessant
del nostre voltant, a combinar
dibuix amb tipografia, nocions
de color amb aquarel·la i quins
materials ens poden donar
més bon resultat. El suplement
és per la llibreta de dibuix. La
resta de material anirà a càrrec dels participants. Part de
les sessions es faran al centre.
Quan la sortida programada sigui en un interior, les entrades
les assumiran les persones inscrites al taller.
EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. Inici
4 oct.) Preu: 82,67 €
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets,
possibilitats i estratègies creatives de la tècnica de pintura
a l’aigua per excel·lència. Crearem composicions, atmosferes i contrastos en paisatges,
natures mortes i també retrats.
El material anirà a càrrec de les
persones participants.
TÈCNIQUES CREATIVES AMB
AQUAREL·LA

Dilluns de 16.30 a 18.30 h (8 sess.
Inici 4 oct.) Preu: 82,67 €
Professora: Úrsula Uriach
Desperta la teva creativitat a
través del fascinant món de
l’aquarel·la. A través d’exercicis
pràctics aprendrem a utilitzar la
tècnica i a trobar el nostre propi llenguatge. El material anirà
a càrrec de les persones participants.
NATURALESA IL·LUSTRADA:
AQUAREL·LA BOTÀNICA

N

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. Inici
5 oct.) Preu: 82,67 €
Professora: Alejandra Morales
Vine a conèixer el fascinant
món de l’aquarel·la i les aiguades. Aprendrem tots els trucs i
les possibilitats creatives que
ens aporta aquesta tècnica per
pintar tot tipus de vegetació.
Pinta, relaxa’t i diverteix-te! El
material anirà a càrrec de les
persones participants.
INICIACIÓ AL COLOR: TRIA LA
TEVA TÈCNICA!
N

Dimarts de 10.30 a 12.30 h (8
sess. Inici 5 oct.) Preu: 82,67 €
Professor: Pol Borràs
Què són els colors? Com es
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formen i com podem treballar-los? Coneixerem els conceptes bàsics i les regles
cromàtiques, esbrinarem com
crear-los i apreciarem els matisos i mescles per aconseguir
qualsevol color de la natura.
Després d’una introducció teòrica, cadascú treballarà amb
la tècnica que prefereixi (llapis
de colors, aquarel.la, ceres,
pastels, acrílic...). El material
anirà a càrrec de les persones
participants.

anglesa o Copperplate i coneix els seus orígens. Veurem
alguns exemples destacats
d’aquesta escriptura i parlarem
de la cal·ligrafia, del seu context històric i la seva evolució.
Aplicarem tots els coneixements per explorar les formes
més expressives i practicarem
amb algunes variacions amb
les quals aconseguirem resultats més personals i creatius.
El material anirà a càrrec de
les persones participants.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E

DESCOBREIX EL COLLAGE
MIXMEDIA

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (8
sess. Inici 6 oct.) Preu: 82,67 €
Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera
El sumi-e es caracteritza pel
seu traç directe i encertat, de
no retoc. Aprendrem aquesta
tècnica a través de la modulació del pinzell i les diferents
pinzellades, la preparació de
la tinta i l’aplicació de l’aiguada en color sobre el paper
d’arròs. Gaudirem d’aquest art
que fomenta la concentració i
la creativitat a partir dels principis estètics de la pintura zen.

DISSENY & HANDMADE

ESTAMPACIÓ ARTESANAL
CREATIVA

L’ART D’ENQUADERNAR LLIBRES

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess.
Inici 6 oct.) Preu: 82,67 €
Professora: Roberta Bridda
Treballarem tècniques creatives de reproducció i creació
d’imatges, com l’estampació
amb segells, la monotípia i el
gravat. Cadascú desenvoluparà un treball de recerca personal sobre un tema escollit i a
partir d’aquesta experimentació, crearem un portafolis amb
les imatges realitzades. El material anirà a càrrec de les persones participants.
CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
COPPERPLATE

Divendres de 10.30 a 12.30 h (8
sess. Inici 1 oct.) Preu: 82,67 €
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb diferents tècniques
de cosits i plegats i descobrirem com fer carpetes i caixes.
Treballarem amb tipologies
d’enquadernació
diferents
en cada sessió: llibres cosits
amb tapa dura, desplegables,
enquadernació
japonesa,
copta, belga, etc. El material anirà a càrrec dEl material
anirà a càrrec de les persones
participants.
ENDINSA’T EN L’ART DEL
MACRAMÉ

N

Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. Inici
4 oct.) Preu: 82,67 €
Professor: Javier Porras
Experimenta amb l’escriptura
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Dijous de 19.30 a 21.30 h (6 sess.
Inici 11 nov.) Preu: 62 € Amb
suplement
Professora: Isis Navarro
Ens endinsarem en el versàtil
món del collage, una tècnica
amb infinites possibilitats que
ens farà descobrir la creativitat que portem dins. Experimentarem a través del mixmedia sobre diferents suports
i tècniques d’expressió, recursos i materials per enriquir el
nostre treball i aprofundirem
en els aspectes essencials
de la composició, la teoria
del color i l’estil per trobar un
llenguatge artístic propi. El
material anirà a càrrec de les
persones participants.

Dijous de 19.30 a 21.30 h (6 sess.
Inici 30 set.) Preu: 62 €
Professora: Marisa Gerardi
Et convidem a conèixer aquesta tècnica artesanal per dis-

senyar i crear peces úniques
com un penjador de plantes o
un tapís per decorar el teu racó
preferit de casa. Aprendrem
diferents nusos i experimentarem amb totes les possibilitats
que ofereix el macramé. El material anirà a càrrec El material
anirà a càrrec de les persones
participants.
ARTESANIES VEGETALS I ART
FLORAL
N

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (7
sess. Inici 5 oct.) Preu: 72,33 €
Amb suplement
Professora: Laura González
T’esperem per aprendre a elaborar composicions innovadores decoratives. Amb plantes,
flors i elements vegetals connectarem amb la natura per
gaudir de la tardor. Treballarem centres, decoracions per
penjar, corones i petites joies
vegetals per portar al cabell o
lluir sobre la roba. I en acabar,
farem un centre de Nadal!

EN AVANT! PARLONS FRANÇAIS

Nivell bàsic – A1
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess.
Inici 28 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Olivier Décriaud
Nivell mitjà – B1
Dijous de 9.45 a 11.15 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Olivier Décriaud
Practicarem la llengua francesa amb converses al voltant
de la vida quotidiana, la cultura
o la societat actual i al mateix
temps revisarem els nostres
coneixements de gramàtica,
vocabulari i expressió.
PARLIAMO ITALIANO

IDIOMES

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (10
sess. Inici 29 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Marianna Fasanella,
de l’Accademia Italiana Barcellona.
Viatjarem per la cultura italiana a través de la història i les
seves tradicions. Practicarem
tot parlant l’idioma i adquirirem
nou vocabulari al mateix temps
que millorarem els coneixements en gramàtica. Cal tenir
coneixements bàsics d’italià.

LET’S LEARN ENGLISH

ITINERARIS

Nivell bàsic – A2 - Elementary
Dilluns de 10.15 a 11.45 h (10
sess. Inici 27 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Henny Canova

Els itineraris de ciutat i els temàtics són els dissabtes, de
10.30 a 13.30 h, si no s’indica el
contrari. Preu: 15,50 €. Places
limitades.

Nivell mitjà – B1 - Intermediate
Dijous de 19 a 20.30 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professora: Connie Badrines
Nivell avançat – B2 – Upper
intermediate
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess.
Inici 30 set.) Preu: 77,50 €
Professor: Vincent Bottomley
Amb l’objectiu d’anar millorant
el nostre nivell d’anglès, farem
diversos exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió
lectora i expressió escrita. Al
mateix temps es treballarà la
pronúncia i es fomentarà la
conversa com a eina d’aprenentatge.

ITINERARIS DE CIUTAT

ELS JARDINS HISTÒRICS DE
MONTJUÏC

Dissabte 16 d’octubre de 10.30 a
13.30 h
Professora: Maria Vallverdú
Coneix els jardins històrics de
Montjuïc. Al voltant del Palau
Nacional trobarem els grans
jardins de la muntanya, com
els de l’Umbracle, els de Laribal o un original jardí d’escultures. A més, descobrirem un
dels racons més amagats de
Montjuïc: els Jardins Costa i
Llobera, on trobarem una de
les mostres més importants de
cactus a Barcelona.
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LA MERCÈ, LA PATRONA DE LA
CIUTAT DE BARCELONA

Dissabte 23 d’octubre de 10.30 a
13.30 h
Professora: Carolina Chifoni
Us convidem a conèixer el perquè i des de quan celebrem
que la Mare de Déu de la Mercè és la patrona de la ciutat de
Barcelona. Veurem l’antiga Basílica de la Mercè i els carrers
i les places que l’envolten: el
carrer Ample, Anselm Clavé, el
passeig Colom, les places del
Duc de Medinaceli, etc. Una
oportunitat única per descobrir
un dels barris més insòlits de la
Barcelona antiga, amb edificis
com el Palau Mornau i el Palau
Sessa-Larrard.
LA BARCELONA DELS ÀUSTRIES

Dissabte 6 de novembre de 10.30
a 13.30 h
Professora: Alba Vendrell
La Barcelona durant el regnat
dels Àustries queda moltes
vegades eclipsada per altres
períodes d’esplendor artística,
com el gòtic o el modernisme.
Us proposem un itinerari per
la Barcelona emmurallada que
ens permetrà conèixer totes
aquelles manifestacions artístiques renaixentistes, barroques
i neoclàssiques que la ciutat
acull. L’accés al cor de la Catedral requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
AL VOLTANT DE LA CASA
GOLFERICHS

Dissabte 20 de novembre de
10.30 a 13.30 h
Professora: Carolina Chifoni
Comencem aquesta proposta
descobrint la història de l’antiga casa de l’enginyer i col·
leccionista Macari Golferichs
enmig de l’Esquerra de l’Eixample, obra de l’arquitecte Joan
Rubió i Bellver. Illa a illa descobrirem el pas d’un arquitecte
com Cèsar Martinell, el lligam
biogràfic d’una jove escriptora,
la voluntat del bisbe Urquinaona per situar-se a l’Eixample,
la presència de la Universitat
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a l’aleshores modern barri. És
a dir, golfes, patis, passatges,
cellers, esglésies, cimboris,
jardins, postguerra, novel·les...
ARQUITECTURA MODERNISTA
FORA DE RUTA: L’EIXAMPLE

Dissabte 27 de novembre de
10.30 a 13.30 h
Professora: Judith Soler
Barcelona és modernista, tothom ho sap, però hi ha molt
més modernisme fora dels
circuits turístics. Descobrirem
els secrets tan ben guardats
del modernisme de l’Eixample,
joies arquitectòniques, amagades de les mirades locals i
internacionals, gairebé oblidades. Un matí per redescobrir el
patrimoni local.
LA BARCELONA DELS
PASSATGES: EL BARRI DEL
CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA
NOVA

Dissabte 11 de desembre de
10.30 a 13.30 h
Professor: Oleguer Biete
Els passatges són llocs tranquils pels quals no acostumem
a passar i que ens poden explicar moltes coses del barri
als quals pertanyen. Aquesta
primavera coneixerem els passatges del barri del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, descobrirem la seva història i la de les
persones per a les quals van
ser construïts.
VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE PEDRALBES I
ELS SEUS VOLTANTS

Dissabte 18 de desembre de
10.30 a 13.30 h
Professora: Carolina Chifoni
Redescobrirem una de les joies més valuoses de l’arquitectura gòtica barcelonina. Es
tracta d’un petit recinte emmurallat, on la reina Elisenda
de Montcada fundà un conjunt
monàstic de monges clarisses al segle XIV. Hi destaca
l’església, el claustre, la sala
capitular, el refectori, les procures. Al mateix temps hi veurem també l’entorn que envolta
aquest petit nucli medieval.

ITINERARIS TEMÀTICS

LA RAMBLA DE LES LLETRES

Dissabte 30 d’octubre de 10.30 a
13.30 h
Professora: Maria Nunes
La Rambla és el carrer més
emblemàtic de Barcelona. Multitud d’escriptors i escriptores
d’arreu han transitat pels diversos trams de les Rambles
i, des de molts angles i moltes
visions, li han rendit homenatge en novel·les, poemes o dietaris. Un carrer ple de gent a
totes hores i amb un enorme
patrimoni literari invisible. Des
de la font de Canaletes fins al
monument de Colom, us proposem ramblejar de la mà de
grans autors i autores per redescobrir-la.
LABERINT DE PASSIONS

Dissabte 13 de novembre de
10.30 a 13.30 h
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn
El Laberint d’Horta és un parc
històric de Barcelona dissenyat el 1791. El seu creador es
va inspirar en el mite de Teseu,
que va aconseguir arribar al
centre del laberint, vèncer al
Minotaure i trobar l’amor. Un
jardí neoclàssic que ens parla
dels diversos nivells de l’amor i
un jardí romàntic que ens parla
de la mort, dels sentiments i les
emocions per sobre de la raó.

aquesta zona d’elevada qualitat ecològica. En el nostre
recorregut passarem per les
masies de Can Modolell, Can
Bosquets, i veurem un espectacular pollancre monumental.
Dificultat baixa.
DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET

Dissabte 16 d’octubre de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell
d’Històries de Ciència
Farem una passejada al costat
del riu per arribar als espais naturals del sector de Cal Tet. Allà,
arribarem a la desembocadura,
pujarem a torres d’observació i
ens pararem a diferents aguaits
per provar de veure els ocells
que utilitzen els aiguamolls de
la zona: ànecs de tota mena,
cabussets, fotges, flamencs,
martinets, bernats i algunes rapinyaires. Dificultat baixa.
A LA FALDA DE COLLSEROLA:
EL PARC DE LA TORRE NEGRA

Dissabte 23 d’octubre de 10 a 13 h
Professora: Judit Gil
d’Històries de Ciència
Des de fa dècades, el parc rural
de la Torre Negra ha estat objecte d’una intensa lluita veïnal
per tal d’assegurar la seva conservació. Durant el recorregut
visitarem el Pi d’en Xandri, la
bòbila, la Torre Negra, la masia
de Can Borrell i el seu pantà
i coneixerem la biodiversitat
d’aquests indrets. Dificultat
baixa.

ITINERARIS DE NATURA

Els itineraris de natura són de
10 a 13 h. Per poder gaudir
d’aquestes sortides és recomanable tenir un mínim de condició física i anar equipat amb
el material i el calçat adient.
LA COLLSEROLA MÉS SALVATGE

Dissabte 2 d’octubre de 10 a 13 h
Professorat d’Ecoitineraria
Descobreix el bosc de ribera
de la Serra de Collserola. Tot
passejant per un tram d’un dels
cursos d’aigua més estables i
llargs de la serra, descobrirem la
gran diversitat que caracteritza
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MAPA

ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21h
Dissabtes de 9 a 14 h
(a partir d’octubre)

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 conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

Districte de
l’Eixample
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