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NN       Taller nou                 Taller online

Volem sentir·te cada dia més a prop, i per alleugerir el fred 

d’aquesta època de l’any, et convidem a sentir el caliu d’un 

centre que batega al cor de l’Eixample. Per això et proposem 

viure un hivern sense distàncies, gaudint de la programació 

que a La Casa Elizalde hem preparat per a tu. 

Hi trobaràs propostes interessants, variades i de màxima 

actualitat. Podràs conèixer la històrica lluita del col·lectiu 

LGTBIQ+; parlarem de cultura popular i confl icte; ens trans·

portarem al Japó feudal per saber més sobre samurais i 

geishes; debatrem sobre l’actualitat de les democràcies li·

berals; recuperarem obres cabdals de la literatura ·des d’An-

tígona a Blasted·; tornarem a sortir al teatre i et proposem de 

nou entrar a l’aula de cuina per gaudir de la gastronomia de 

l’altra punta del món. Que no t’ho expliquin! Prepara’t per a 

un hivern més actiu que mai.

Cada dia més a prop!
Un hivern sense distàncies 
#ElizaldeTallers 

INSCRIPCIONS 

Inscripcions a partir del 13 de desembre

Online: a partir de les 9 h al web del centre
Presencial: 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 ma·
trícula, excepte si el taller és anul·lat per part de l’organització.

Les activitats es duran a terme seguint la normativa de segu·
retat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin en cada 
moment.

En cas que la situació sanitària derivada de la COVID no permeti 
el desenvolupament de l’activitat de manera presencial, el cen·
tre podrà adaptar el format d’aquesta activitat perquè es realitzi 
de manera virtual, sense que això suposi un retorn de l’import 
pagat, ja que el taller no es considerarà cancel·lat o suspès.

Preus públics pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona
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TALLERS CULTURALS

TALLERS ONLINE

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 
APLICACIONS, REPTES I 
OPORTUNITATS  N
Dijous de 18.30 a 20 h (6 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 40,73 €
Professors de Computer 
Vision Center de la UAB
La Intel·ligència Artifi cial (IA) 
està cada cop més present a 
les nostres vides, impactant 
i transformant la nostra vida 
quotidiana, la manera com ens 
relacionem i interactuem amb 
el món. Aquest curs ens per·
metrà conèixer els principals 
conceptes de la IA mentre in·
daguem en els seus usos i apli·
cacions, explorem les seves 
oportunitats i limitacions i refl e·
xionem sobre les qüestions èti·
ques que giren al seu voltant.

NEUROCIÈNCIA I 
APRENENTATGE  N
Dilluns de 19 a 20.30 h (6 sess. 
Inici 31 gen.) Preu: 40,73 €
Professora: Neus Galofré
El creixent interès per una edu·
cació basada en l’evidència 
científi ca, així com els recents 
progressos en el camp de la 
neurociència sobre els proces·
sos d’aprenentatge i plasticitat 
cerebral, ha permès el desen·
volupament de ponts entre la 
neurociència i l’educació. Com 
aprèn el cervell? Quins factors 
ambientals promouen la seva 
maduració? Després d’un breu 
repàs als aspectes essencials 
del desenvolupament cerebral 
i els processos de plasticitat, 
posarem èmfasi a refl exionar 
sobre aplicacions que inclo·
guin els principals factors inter·
vinents en l’aprenentatge, com 
la relació entre el cos i la ment, 
les estratègies que fomenten 
un equilibri entre les emocions 
i la cognició i el desenvolupa·
ment de les funcions cogniti·
ves. Recomanat per a docents, 
famílies i persones interessa·
des en l’àmbit de l’educació.

L’INTESTÍ: EL SEGON CERVELL

Dimarts de 19 a 20.30 h (6 sess. 
Inici 1 feb.) Preu: 40,73 €
Professora: Carla Martínez
En els nostres budells habiten 
individus microscòpics que 
confi rmen la microbiota i exer·
ceixen 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 mi·
crobiota, per això és fonamen·
tal saber com funciona i com 
podem cuidar·la. Vols apren·
dre a donar·li al teu organisme 
l’equilibri que necessita per tal 
d’alimentar i permetre la repro·
ducció dels hostes “bons”? 
Moltes malalties cròniques del 
món occidental tenen a veure 
amb l’estat del nostre segon 
cervell, o és el primer? 

ACTUALITAT I HISTÒRIA

ACTUALITAT

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

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Adrián Caballero
Per què la política funciona 
com funciona? Quin paper 
juga l’economia en el nostre 
dia a dia? Quin és l’origen dels 
principals confl ictes interna·
cionals? Respondrem aquest 
tipus de qüestions per intentar 
entendre allò que ens expli·
quen els informatius. Un taller 
per posar context a les notícies 
i per dotar·nos de més conei·
xements en política, relacions 
internacionals i economia.

ACTUALITAT ECONÒMICA: 
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

Dilluns de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Òscar Ramírez
Borsa, immobles, renda fi xa, 
bitcoin… És veritat que tot ple·
gat és una bombolla enorme? 
Ens hem begut l’enteniment o 
té sentit tot plegat? En aquest 
context, qualsevol es pot jubilar 

jove? Els defensors del movi·
ment FIRE (independència fi ·
nancera, jubila’t jove) diuen que 
sí. A través de l’actualitat eco·
nòmica aprendrem, de forma 
amena, conceptes econòmics 
i fi nancers que ens ajudaran a 
sobreviure en el món actual. 

KURDISTAN, UN POBLE
SENSE ESTAT  N
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Rokayah Navarro
Des de 2017 hem sentit a par·
lar de les milícies kurdes com 
a actors clau en la derrota del 
Daeix a Síria, però han tornat 
a ser notícia amb l’inesperat 
abandó del seu principal aliat 
circumstancial a la zona, els 
Estats Units, quedant a mercè 
de la voluntat nihilista d’Erdo·
gan que vol eliminar el confl icte 
que manté amb els kurds al seu 
territori, a través d’una guerra 
oberta amb les milícies i assas·
sinant civils a les fronteres amb 
Síria. I il·legalitzant qualsevol 
partit pro kurd que li pugui fer 
ombra. El món s’ho ha mirat 
impassible sense entendre la 
injustícia vers el poble kurd, un 
poble que no gaudeix d’un es·
tat amb fronteres reconegudes.

ENTRE LA MEMÒRIA I LA 
UTOPIA. LES LLUITES PELS 
DRETS DE LES PERSONES 
LGTBIQ+ N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Livia Motterle
Farem un recorregut per la his·
tòria de les lluites que han es·
tat fonamentals en el moviment 
pels drets de les persones 
LGTBIQ+ des del seu origen 
fi ns a l’actualitat. Observarem 
quins són els conceptes clau 
de la diversitat sexual i deba·
trem sobre si el moviment de 
les persones trans troba (o 
no) espai al feminisme actual. 
També coneixerem quines són 
les persones que han estat re·
ferents al llarg de la història, 
posant especialment èmfasi 
a la ciutat de Barcelona. Re·
fl exionarem sobre el gènere i la 
identitat a la infància i acabarem 

parlant de les xarxes virtuals 
com horitzons utòpics on ha·
bita la lluita per la diversitat 
sexual.

HISTÒRIA

GRANS TROBALLES DE 
L’ARQUEOLOGIA N
Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Joan García 
Us proposem conèixer a fons 
alguns dels assentaments ar·
queològics més rellevants de 
tots els temps com per exemple 
Xbaatun a Tekal de Venegas a 
la península del Yucatán a Mè·
xic, l’assentament neolític de 
Gobekli Tepe a Turquia, el po·
blat neolític de la Draga a Ba·
nyoles, Stonehenge o la ciutat 
àrab de Medina Azahara entre 
d’altres. Ens aproparem a totes 
aquestes descobertes a través 
de la seva història. Analitzarem 
cadascuna de les troballes en 
ella mateixa, en el seu context 
històric i cultural retrocedint en 
el temps.

EGIPTE EN EL REGNE NOU N
Dimarts de 17.30 a 19 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professors: Sergi Sánchez i 
Margarita Redondo
Superada la conquesta d’Egip·
te pels asiàtics, el Regne Nou 
suposà el moment àlgid de la 
política i les arts egípcies. Co·
neixerem faraons llegendaris 
com Ramses II, Tutmosis III, 
Tutankamon i la reina Hatsep·
sut, així com altres més desco·
neguts, però no per això menys 
interessants. Endinsa’t en una 
època en què Egipte era un 
gran imperi des de Núbia fi ns a 
Síria, però on també hagué de 
fer front a importants enemics 
interns i externs.

LA HISTÒRIA DELS GRANS 
IMPERIS: PÈRSIA, HEL·LENISME 
I IMPERI ROMÀ N
Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Jorge Pisa
Els grans imperis s’han succeït 
al llarg de la història d’Europa 
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i del Mediterrani. Aquests im·
peris han dominat territoris a 
Europa, Àsia i Àfrica i han do·
nat forma a la cultura europea 
i a l’organització actual de les 
fronteres de molts estats. En 
aquest curs en centrarem en 
la història de l’Imperi persa, les 
ciutats gregues i l’helenisme i 
en l’Imperi romà. 

SAMURAIS, GHEISHES I ALTRES 
PERSONATGES DE LA TRADICIÓ 
JAPONESA  N
Dijous de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Jonathan López
Repassarem la història japo·
nesa a través tant d’esterotips 
–els samurais, les geishes, el 
yakuzes, etc.– com de perso·
nes reals que han tingut un 
impacte fonamental dins de la 
seva història –Minamoto Yori·
tomo, Tokugawa Ieyasu, etc.– i 
la seva cultura –Mishima, Ho·
kusai, Murasaki Shikibu, etc. 
Amb tots ells anirem fent un re·
corregut que ens farà entendre 
millor, utilitzant petites peces, 
el gran conjunt de la història.

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

Dimarts de 17.15 a 18.45 h (10 
sess. Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Manel Ros
Continuarem el recorregut per 
la història cultural d’Europa a 
través d’obres d’art icòniques 
i menys conegudes que mar·
quen un moment històric con·
cret interessant per elles matei·
xes, però sobretot per l’artista 
o la història que ens expliquen.

GRANS PERSONATGES DE LA 
HISTÒRIA DE FRANÇA  N
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (10 
sess. Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Octavi Mallorquí
França és un dels països que al 
llarg de la història més ha des·
tacat per la seva aportació al 
desenvolupament de la huma·
nitat. En tots els àmbits podem 
trobar franceses i francesos que 
han sobresortit i que són refe·
rent mundial: en la filosofia, la 
pintura, la literatura, la música, 
la moda... La civilització occi·
dental no seria la mateixa sense 
França, i per això us convidem 
a conèixer alguns d’aquests il·
lustres personatges.

HISTÒRIA DELS EUA: DE LA 
DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA 
A L’ACTUALITAT  N
Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Alberto Pellegrini
Una visió panoràmica de la 
història contemporània dels 
Estats Units d’Amèrica, des 
del seu naixement com a estat 
independent a finals del segle 
XVIII, fins a l’actualitat. Conei·
xerem els seus protagonistes i 
comprendrem les grans trans·
formacions polítiques, soci·
als i econòmiques que es van 
produir. Reflexionarem sobre 
qüestions d’actualitat i parla·
rem de les possibles evoluci·
ons d’un país que condiciona, 
amb les seves accions, bona 
part de la humanitat.

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES 
(1919- 1939) N
Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Daniel Roig
Proposem un recorregut his·
tòric per un dels períodes més 
apassionants i convulsos de 
la història del segle XX. I és 
que el període d’entreguerres 
no només fou un parèntesi 
entre les dues guerres mundi·
als, sinó també una etapa de 
grans canvis socials, polítics 
i econòmics: des de l’eclosió 
del jazz, el xarleston i el cine·
ma sonor, fins al Crac del 29 i 
la Gran Depressió als EUA, o 
l’ascens dels feixismes a l’Eu·
ropa dels anys trenta. 

LA GUERRA FREDA: EL NAIXEMENT 
D’UN NOU ORDRE MUNDIAL  N
Dilluns de 12.30 a 14 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Laura Benguerel
A la meitat del segle XX es va 
configurar un nou ordre mun·
dial que va reformular el camp 
de les relacions internacionals, 
produint·se el pas d’un món 
multipolar a un món bipolar. 
Els protagonistes d’aquest nou 
escenari van ser dues super·
potències que es definien per 
oposició: Estats Units i la Unió 
Soviètica. Superpotències que 
durant un lapse d’aproximada·
ment quaranta·cinc anys van 

provocar tensions constants 
com la guerra de Corea, la de 
Vietnam o la crisi dels míssils 
a Cuba.

HISTÒRIA D’ESPANYA 
CONTEMPORÀNIA: DE LA 
SETMANA TRÀGICA A LA MORT 
DE FRANCO N
Dimecres de 12.30 a 14 h (10 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Daniel Roig
Una aproximació a la història 
d’Espanya del s. XX, des de la 
Setmana Tràgica a la mort de 
Franco, posant l’accent en la 
seva evolució política i social i en 
alguns dels esdeveniments més 
traumàtics del període contem·
porani espanyol: la Guerra Civil 
i la dictadura franquista. Un pe·
ríode, doncs, summament con·
vuls, però que inequívocament 
ha marcat la identitat cultural i 
política de la societat espanyola 
fins als nostres dies. 

BARCELONA A ESCENA! EL 
PARAL·LEL I ALTRES COLISEUS 
DE LA VIDA ALEGRE A LA 
CIUTAT N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Marc Jobani
La societat de masses nascu·
da de l’era industrial, convertí 
Barcelona en un centre fabril i 
densament poblat. Nous temps 
introduïren també nous entre·
teniments lúdics i culturals que 
constitueixen la cara més ama·
ble de la modernitat. Amb una 
empenta incomparable, la re·
novada urbs s’omplí de teatres, 
circs, cabarets, cinemes, cafès 
i sales de ball on bategava in·
cansable la vida alegre i bullan·
guera de la ciutat. 

ANTROPOLOGIA

BRUIXES I ALTRES DONES 
PERILLOSES: DE MARIA 
TIFOIDEA A LA DONA TRANS N
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Susana Galán
D’Antígona a Maria Tifoidea, 
de Lolita a la vídua negra, de 

la lesbiana a la dona trans, en 
aquest taller continuarem exa·
minant aquelles figures feme·
nines que, per la seva trans·
gressió de les idees dominants 
sobre el gènere i sexualitat, 
han esdevingut objectes de 
por i han estat percebudes 
com una amenaça per a l’ordre 
social al llarg de la història. 
Discutirem també com algu·
nes d’aquestes figures han es·
tat reclamades des dels femi·
nismes com a model per a la 
transformació social.

EL FEMENÍ I EL SAGRAT N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Sandra Anitua
Analitzarem el paper d’algunes 
figures femenines atenent la 
pluralitat i la diversitat religiosa 
en diferents contextos i mo·
ments històrics significatius. 
Què és una hierofania? Podem 
parlar d’allò sagrat femení? Ens 
acostarem a diferents perfils 
femenins des d’una perspec·
tiva antropològica per copsar 
com el sagrat “femení” permet 
establir una continuïtat amb 
allò diví que cada cultura realit·
za en els seus mites i rituals. Un 
diàleg permanent entre allò in·
dividual, íntim, i allò comunitari.

CULTURA POPULAR, 
RESISTÈNCIA I CONFLICTE N
Dimecres de 19 a 20.30 h (8 sess. 
Inici 2 feb.) Preu: 63,89 €
Professor: Manuel Delgado
Quins costums es poden con·
siderar com a “patrimoni imma·
terial” i quins altres inaccepta·
bles per incompatibles amb 
els interessos i valors oficials? 
Reflexionarem sobre la història 
dels correfocs i altres tradici·
ons inventades, costums com 
la dels gegants i els correbous 
o festes incontrolables com els 
botellots. Parlarem de festes 
que no es corresponen amb 
la imatge desconflictivitzada 
i amable que es pretén oferir 
de la cultura popular catalana i 
que són ignorats o fins i tot as·
setjats legalment. 
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ART I PENSAMENT

FILOSOFIA

GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dimarts de 9.45 a 11.15 h (10 
sess. Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
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 ca·
pacitat de sacsejar·nos, convi·
dant·nos a viure d’una forma 
més complexa i madura. A qui·
na mena de reptes s’enfronta la 
joventut. Tenen drets els ani·
mals? El llenguatge inclusiu és 
una bona opció pel feminisme? 
És la nostra realitat violenta? 
Conèixer els grans temes de la 
filosofia és, en realitat, endins·
ar·nos en nosaltres mateixos/
es per a descobrir les nostres 
inquietuds, reptes i incerteses.

FILOSOFIA APLICADA PER 
COMPRENDRE EL MÓN QUE 
ENS ENVOLTA

Dijous de 19.15 a 20.45 h (10 
sess. Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Ferran Caballero
Dedicarem cada sessió a co·
mentar, des d’una vessant 
eminentment pràctica, una 
temàtica concreta tal com 
aquesta ha estat analitzada en 
profunditat per un filòsof o fi·
lòsofa reconeguts a la història 
del pensament. Per exemple, 
com veia John Stuart Mill la lli·
bertat d’expressió? I Diògenes 
el cosmopolitisme? I Rawls la 
justicia social? Volem mostrar, 
d’aquesta manera, com pot 
contribuir el pensament filosò·
fic a millorar la nostra compren·
sió de la realitat que ens envol·
ta i de nosaltres mateixos/es.

EL CAMÍ FILOSÒFIC: UNA MANERA 
DIFERENT DE MIRAR (-NOS)

Divendres de 17 a 18.30 h (5 
sess. de 17 a 19 h i 4 sess. de 17 a 
18.30 h) Preu: 85,18 €
Professor: Francisco Javier Boffi
Vivim en un món on tot passa 
molt de pressa i no dediquem 

temps a pensar. A través de les 
reflexions que compartirem a 
l’aula i d’itineraris per la ciutat, 
descobrirem espais seguint la 
màxima peripatètica de pensar 
mentre es camina. Ens formu·
larem preguntes sobre proble·
màtiques actuals com la mort, 
l’amor, la identitat, l’accés a la 
realitat. Perseguirem l’objectiu 
de trobar respostes que ens 
permetin connectar amb l’estil 
de vida filosòfic i apropar·nos 
a la felicitat entesa filosòfica·
ment. Es combinaran sortides a 
exteriors amb sessions a l’aula.

LLEGIR FILOSOFIA: LES 
PRINCIPALS OBRES DEL 
PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Òscar Castro
Aportarem les claus necessà·
ries per poder llegir i interpre·
tar algunes de les obres més 
significatives de la història del 
pensament. Assentarem els 
fonaments d’una filosofia ope·
rativa, travessant l’academicis·
me per anar més enllà d’ella. 
Per aconseguir aquest propò·
sit analitzarem textos de Weil, 
Deleuze, Nietzsche i Panikkar, 
entre d’altres. 

LES IDEES EN DISPUTA: 
INTRODUCCIÓ A LES 
DICOTOMIES FILOSÒFIQUES N
Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Alfonso García
Al llarg de la història de la fi·
losofia hem pogut veure un 
gran nombre d’idees antagòni·
ques, enfrontades pel que fa a 
com entenem el món que ens 
envolta. Explorarem algunes 
de les dicotomies filosòfiques 
més rellevants. A través de la 
lectura de textos ens endins·
arem en les discussions sobre 
la llibertat i el determinisme; el 
liberalisme i el comunitarisme; 
el capitalisme y el comunisme; 
el dogmatisme i l’escepticisme; 
el racionalisme i l’empirisme; 
l’ètica absoluta i l’ètica relativa; 
allò finit i allò infinit; l’ésser i el 
no·ésser; la ciència i l’art.

LA DEMOCRÀCIA LIBERAL: 
HISTÒRIA, ANÀLISI I REPTES DE 
FUTUR N
Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Constantin Star-
hemberg
Parlarem de la democràcia 
liberal, en la seva forma con·
temporània i seguint el model 
occidental. Ens aproparem a 
aquesta concepció de societat 
de manera filosòfica per així 
poder entendre les arrels histò·
riques i els principis fonamen·
tals. Analitzarem l’estat actual 
de les nostres democràcies 
liberals i els seus reptes inhe·
rents intentant així donar res·
posta a algunes de les pregun·
tes que ens formularem a l’aula. 

ART

ART I CULTURA A L’ANTIGA ROMA

Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Laura Benguerel
L’antiga Roma segueix sent re·
llevant sobretot perquè ens ha 
proporcionat uns models i un 
llenguatge que segueixen defi·
nint la nostra manera d’enten·
dre el món. La cultura occiden·
tal és hereva del passat clàssic, 
i des del Renaixement, moltes 
de les nostres premisses sobre 
l’art, la bellesa, el poder, la ciu·
tadania o l’imperi, s’han format 
i posat a prova en diàleg amb 
els romans.

L’ART ROMÀNIC: ESCOLES 
EUROPEES

Divendres de 17 a 18.30 h (10 
sess. Inici 28 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Carmina Vivas
Ens endinsarem en les circum·
stàncies socials i en el pro·
cessos històrics que donaren 
com a fruit l’expressió artística 
del romànic, el primer estil in·
ternacional de l’edat mitjana. 
Veurem les seves vessants en 
el món de l’arquitectura, com 
el conjunt de les esglésies de 
Taüll o la catedral de Pisa, així 
com l’escultura, per exemple 
del monestir de Ripoll i obres 
de pintura com el Pantocràtor 
de Taüll.

GRANS MESTRES DEL 
CINQUECENTO

Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Carmina Vivas
Descobrirem els genis polifa·
cètics que ompliren de color, 
arquitectura i creativitat la ciu·
tat de Roma i Florència al se·
gle XVI. Leonardo, Bramente, 
Miquel Àngel i Rafael, deixaren 
una petjada difícil de superar 
en la història de l’art.

ART I REVOLUCIÓ  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Marcos Yáñez
La Revolució Francesa és la 
fita històrica que canviarà la 
percepció del poder, la sobi·
rania i la política per sempre, 
situant·se com a escenari cen·
tral d’un període on conceptes 
com modernitat, ciutadania i 
progrés veuran la seva realitza·
ció en la història. Davant con·
vulsions com les revolucions 
burgeses, les invasions napo·
leòniques o les guerres d’inde·
pendència, el món de l’art no 
serà aliè i passarà de la cort als 
salons, del barroc al romanti·
cisme, del neoclàssic al realis·
me social… Entendre un perí·
ode tan important com aquest 
és fonamental per entendre el 
món d’ avui. 

TOT ALLÒ QUE NO SABEM DE 
LES GRANS OBRES D’ART

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
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 inspi·
ració, d’una necessitat, passen 
per hereus, algunes són desco·
bertes per arqueòlegs i de ve·
gades les traslladen a un mu·
seu o al centre d’una plaça. En 
aquests trajectes pateixen des·
perfectes, restauracions, ro·
batoris, segrestos, però també 
inauguren museus o gaudeixen 
de festes i ampliacions. Ana·
litzarem obres com La Casa 
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de las conchas de Salamanca, 
la sèrie Vida quotidiana de W. 
Hogart, L’estudi del pintor de 
Courbet, El bes de Rodin, entre 
d’altres.

ABSTRACCIÓ, DADÀ 
I SURREALISME. LES 
AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES

Dimecres d’ 11 a 12.30 h (10 sess. 
Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Carmina Vivas
Descobrirem les idees i els ob·
jectius que s’amaguen darrere 
d’uns moviments d’Avantguar·
da que van esclatar just abans 
de la Segona Guerra Mundial: 
Dadaísme, Surrealisme i Abs·
tracció. Les obres de Duc·
hamp, Max Erns, Dalí ó Kan·
dinsky ens parlen d’una fugida 
i a l’hora d’un compromís. Cal 
esbrinar els seus trets per com·
pendre l’art actual.

ANTONI TÀPIES I LA PINTURA 
MATÈRICA. DE L’INFORMALISME 
A L’ART POVERA N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Eduard Cairol
Sens dubte, una de les innova·
cions més radicals de l’art del 
segle XX ha estat (al costat de, 
i complementàriament a, la li·
quidació de l’objecte, per l’art 
conceptual) el descobriment 
de la matèria i de les seves po·
tencialitats i el seu valor estè·
tic. Aquest taller ens convida 
a explorar els orígens i diver·
sos aspectes d’aquest cor·
rent artístic a partir d’un dels 
seus principals representants, 
el pintor català Antoni Tàpies 
(1923·2012). 

TENDÈNCIES DE L’ART   
ACTUAL N
Dimecres de 18.45 a 20.15 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Loli Acebal
Deia el filòsof Nelson Good·
man que la pregunta que ens  
hauríem de fer no és: «Què és 
art?», sinó més aviat: «Quan 
és art?», ja que tot té el po·
tencial de funcionar com a 
art en un moment donat. 
Aquesta és una invitació a 
trobar·nos al voltant de l’art, 

aquell que s’ha estat fent des 
de la dècada dels setanta del 
segle XX fins a l’actualitat. 
Visitarem i experimentarem 
plegats tres exposicions de la 
ciutat i a partir d’aquí cons·
truirem les nostres històries de 
l’art.

DESCOBREIX L’ART DE LA TEVA 
CIUTAT 

Dimarts d’ 11 a 13 h (Inici 1 feb.) 
Divendres d’ 11 a 13 h (Inici 4 feb.) 
8 sessions. Preu: 85,18 €
Professora: Alba Vendrell
Un recorregut per la cultura i 
l’art de Barcelona, des del Ro·
mànic a la Contemporaneïtat, 
passant per tots aquells movi·
ments artístics que han fet pos·
sible la imatge de la Barcelona 
dels nostres dies.

VIATGI A LES PROPERES 
EXPOSICIONS 

Dimecres de 10 a 12 h  
(Inici 26 gen.) 
Dijous de 17 a 19 h  
(Inici 27gen.) 
Divendres de 10 a 12 h  
(Inici 28 gen.) 
Professora: Pilar Rueda

Divendres d’11 a 13 h (Inici 4 feb.) 
Professora: Judith Soler

Dimarts de 17 a 19 h (Inici 1 feb.) 
Professora: Maria Vallverdú

Dijous d’11 a 13 h (Inici 3 feb.) 
Professora: Alba Vendrell

Dijous de 17 a 19 h (Inici 3 feb.) 
Professora: Loli Acebal

7 sessions. Preu: 74,54 €
Descobrirem museus, galeries 
d’art i el patrimoni de Barce·
lona a través de visites a les 
millors exposicions de la ciutat. 
Les entrades aniran a càrrec de 
les persones participants.

HISTÒRIA DE BARCELONA 
A PEU DE CARRER: DEL 
RAVAL INDUSTRIAL A LA 
REURBANITZACIÓ DE LA 
CIUTAT N
Dilluns de 10.30 a 12.30 h (7 sess. 
Inici 31 gen.) Preu: 74,54 €
Professora: Meritxell Carreras
Ens situarem a una ciutat en 
plena efervescència arran de la 
protoindustrialització generada  

amb el crac del 1714 que en·
gegà tot el procés d’industri·
alització del s XIX i XX. Par·
larem de la importància de 
la indústria cotonera, però 
també veurem la rellevància  
d’altres indústries i com van 
prenent força el moviment 
obrer i l’anarquisme. És un 
moment important per la ciu·
tat, un moment de canvi, on es 
va obrint pas el Modernisme 
que canviarà per sempre l’es·
sència de Barcelona.

RACONS DE BARCELONA: 
INTERIORS SORPRENENTS 

Dimarts de 17 a 19 h  
(Inici 1 feb.)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h  
(Inici 2 feb.) 
8 sessions. Preu: 85,18 €
Professor: Oleguer Biete
Visitarem interiors inèdits, es·
pais poc coneguts però no 
per això menys importants. 
Aquest trimestre coneixerem 
l’Arxiu Joan Maragall, la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Ca·
talunya, el Museu Can Framis 
(Fundació Vila Casas), el Palau 
de la Balmesiana i la Vil·la Joa·
na, entre d’altres. Les entrades 
aniran a càrrec de les perso-
nes participants.

LITERATURA

LES GRANS NOVEL·LES DE 
TOTS ELS TEMPS

Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Marta Duran
Analitzarem i comentarem al·
gunes de les millors novel·les 
de la literatura universal per 
gaudir del plaer de la lectura, 
compartir les emocions que 
desperten i descobrir els recur·
sos narratius i el context que 
les sustenten.

APROPA’T ALS CLÀSSICS DE 
LA LITERATURA: D’ANTÍGONA A 
BLASTED N
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Marta Duran
Analitzarem i comentarem 
obres claus de la literatura 
occidental per entendre quins 

elements els han constituït 
com a part del cànon occiden·
tal, com han influït a la nostra 
cultura i com gaudir·les sense 
por ni prejudicis. Llegirem els 
textos a partir del tema de la 
subjectivitat i analitzarem com 
es construeix literàriament, des 
dels orígens de la literatura oc·
cidental amb l’Antígona de Sò·
focles, passant pel pensament 
romàntic de Novalis fins a l’ac·
tualitat del teatre de la Sarah 
Kane a Blasted (Rebentats).

GAUDINT DE LA POESIA

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 79,86 €
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 compren·
dre qualsevol d’aquests camins 
és caminant·los, i així, seguint 
rastres, repassant recorreguts, 
desorientant·nos i reorien·
tant·nos, transitant la poesia 
d’ahir i d’avui, podrem trobar 
el delit de cada ruta, la fluïdesa 
de cada secret.

CINEMA I TEATRE

MESTRES DEL SETÈ ART: 
JOHN FORD, ORSON WELLES I 
HOWARD HAWKS

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Ludovico Longhi
Un curs dedicat a considerar 
la trajectòria artística de reco·
neguts cineastes de la cinema·
tografia mundial. Junts farem 
un recorregut a través de les 
filmografies de grans autors ci·
nematogràfics il·lustrant el seu 
estil, el seu particular ús del 
llenguatge cinematogràfic, els 
temes que configuren el seu 
únic i personal univers poètic.

AMB ULLS DE DONA: GRANS 
DIRECTORES DE CINEMA N
Dijous d’ 11 a 12.30 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Mònica Rovira
Ens acostarem al cinema fet 
per dones, a partir del visionat 
de pel·lícules, traçant un re·
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corregut en la diversitat, per 
gaudir i reflexionar de com les 
directores miren i creen el món 
a través del llenguatge cine·
matogràfic. Ida Lupino, Agnès 
Varda, Lucrecia Martel, Céline 
Sciamma, Mia Hansen·Love, 
són algunes de les autores que 
veurem i amb un desplegament 
de títols que comprenen re·
lats de ficció com La Ciénaga, 
però també documentals com 
Delphine i Carole, Els espiga-
dors i l’espigadora i cinema 
d’animació com Persépolis.

EL CINEMA I LES ARTS:              
LA MÚSICA A LA GRAN 
PANTALLA N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Judith Vives
No podem imaginar el cinema 
sense música. Ja les primeres 
pel·lícules mudes es projec·
taven amb l’acompanyament 
musical d’un piano, i les prime·
res pel·lícules sonores van ser 
també els primers musicals. 
Quin és el paper de la música 
al cinema? Quins vincles s’es·
tableixen entre l’òpera i el cine·
ma? Quins són els grans com·
positors de bandes sonores? 
Quins són els millors musicals? 
Repassarem tots aquests i al·
tres aspectes de la relació en·
tre la música i el cinema. 

STORYTELLING I CINEMA 
CONTEMPORANI

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Alexis Racionero
La narrativa audiovisual i els 
seus fonaments són la base 
d’aquest taller on parlarem de 
les tècniques per a la creació 
d’un personatge, els arquetips 
principals o els personatges 
secundaris. També donarem 
una ullada a films sobre el con·
flicte intern i el viatge de trans·
formació. Per il·lustrar·ho farem 
servir pel·lícules i exemples de 
sèries del moment, establint un 
debat obert amb els alumnes.

ANEM AL CINEMA

Divendres de 19 a 20.30 h (5 
sess. Inici 21 gen.) Preu: 39,93 €
Professora: Judith Vives
Coneixerem la diversitat d’ofer·
ta cinematogràfica de Barcelona 
i aprendrem a tenir una orien·

tació crítica. Veurem i comen·
tarem films de diferents estils. 
Les sessions seran quinzenals. 
Les entrades aniran a càrrec 
dels participants.

SORTIM AL TEATRE: NOVES 
ESCENES, NOVES MIRADES N
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Natàlia Barraza
El teatre, i en si tota creació es·
cènica, té moltes maneres de 
ser i de fer. Analitzarem quins 
factors influeixen en la nostra 
recepció i com aproximar·nos 
a l’univers de l’escena, els seus 
autors, el seu funcionament, 
les seves maneres d’arribar als 
espectadors i el text. Oferirem 
eines teòrico·pràctiques per 
afinar la percepció i sensibi·
litzar·nos davant les diferents 
propostes teatrals que puguem 
veure a la cartellera de la ciutat. 
A través de la reflexió i el debat 
analitzarem amb sentit crític 
les obres triades. Les obres de 
teatre es veuran fora de l’horari 
del curs. Les entrades aniran a 
càrrec dels participants.

MÚSICA

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA 
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
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 mú·
sica de cinema, passant per les 
simfonies de Beethoven o les 
òperes de Mozart.

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Jordi Clos
Un viatge fascinant per l’òpera 
a través d’obres mestres del 
gènere. Coneixerem les claus 
per comprendre l’òpera i gau·
dir·ne plenament.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DE 
BACH A L’IMPRESSIONISME

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de 
la música, des de la claredat i 
lluminositat del classicisme de 
Haydn i Mozart a l’originalitat de 
la música impressionista que 
troba en Debussy i en Ravel dos 
dels seus màxims exponents.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA 
PASSIÓ FETA MÚSICA

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Joan Martínez
Ens endinsarem en el coneixe·
ment de les obres programades 
aquesta temporada als grans 
teatres d’òpera del nostre país. 
Analitzarem el període de la se·
gona meitat del segle XIX. Des 
de l’estrena de Don Pasquale 
de Donizetti, passant per La 
Dama de piques de Chaicovs·
ki, fins a l’estrena de Pelleas et 
Melisande de Debussy. A par·
tir de l’anàlisi del context i les 
obres dels autors, gaudirem 
comparant les millors versions 
de les òperes estudiades.

CIÈNCIA I NATURA

NATURA

NATURA I SENDERISME: 
PAISATGES D’HIVERN  N
Dissabte de 10 a 13 h (Inici 29 gen.)
Dissabte de 10 a 13 h (Inici 5 feb.) 
4 sessions. Preu: 63,89 €
Professor: Ricard Tormo
A través d’una sessió teòrica 
i tres excursions de senderis·
me a Montseny, Garraf i Sant 
Llorenç del Munt, aprendrem 
a preparar les nostres sorti·
des, a treure partit del Wikiloc 
i de les noves tecnologies i a 
gaudir dels paisatges que ens 
ofereix l’hivern. La primera 
sessió serà a La Casa Elizalde. 
Les sortides no són accessi-
bles amb transport públic.

CIÈNCIA

LA MÀGIA DE LES 
MATEMÀTIQUES N
Dimecres de 18.45 a 20.15 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 € 
Amb suplement
Professor: Pol Landman 
d’Xplorium
Podem trobar bellesa en l’in·
finit? Podem viure a la quarta 
dimensió? És possible l’im·
possible? Farem un viatge 
amè i apassionant pel món de 
la topologia, la geometria, la 
lògica, la probabilitat, el càl·
cul… A cada parada crearem, 
experimentarem i manipula·
rem diferents materials que 
portaran el món de les idees al 
món real. Aprendrem, viurem i 
ens emocionarem amb les ma·
temàtiques.

ASTRONOMIA: ORIGEN I 
EVOLUCIÓ DE L’UNIVERS N
Dimarts de 18.15 a 19.45 h (10 
sess. Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Albert Morral
Vols saber encara més coses 
sobre l’Univers? Saps quines 
partícules formen el Cosmos? 
Quines forces hi ha? T’has 
preguntat mai com va néixer 
l’Univers? Què són la matèria i 
l’energia fosca? Pot haver vida 
més enllà de la Terra? Intenta·
rem donar resposta a aques·
tes i altres preguntes que ens 
plantejarem a l’entorn d’aquest 
apassionant tema.

DESCOBRINT LA MECÀNICA 
QUÀNTICA A TRAVÉS DELS 
SEUS DESCOBRIDORS N
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Luca Tagliacozzo i 
Stefano Carignano 
Descobrirem la mecànica quàn·
tica a través de la mirada dels 
seus inventors Planck, Bohr, 
Einstein, Pauli, Bose,  Schrödin·
ger i Heisenberg. Entendrem 
com la mecànica quàntica xoca 
amb la nostra manera d’enten·
dre el món. Discutint els experi·
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ments de John Bell veurem que, 
per incòmode que ens resulti, 
hem d’acceptar l’estocasticitat 
del món quàntic i per tant hem 
d’aprendre a viure amb la incer·
tesa que això comporta. Però si 
aconseguim superar l’angoixa 
d’aquesta incertesa, aquesta es 
converteix en un recurs que ens 
permet dissenyar tecnologies 
cada cop més poderoses. En·
dinsa’t en el mon d’allò micros·
còpic, un món en què les lleis 
de la física quàntica s’oposen a 
la física clàssica. Increïble, veri·
tat? T’ animem a descobrir·ho! 

INTRODUCCIÓ A LA NEUROCIÈNCIA: 
NEUROBIOLOGIA DELS SENTITS

Dimecres de 17.15 a 18.45 h (10 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Marc López
El cervell és un òrgan increï·
ble... El cervell s’encarrega de 
detectar, transformar i proces·
sar qualsevol canvi del món 
extern i elaborar, en conse·
qüència, una resposta adient 
(i sovint emocional i perso·
nal). Entendre al complet tots 
aquests mecanismes i proces·
sos és una tasca que ha pre·
ocupat a la humanitat des de 
l’inici. Actualment, la comunitat 
científica i experts/es sanitaris/
es d’arreu del món segueixen 
treballant per desxifrar la com·
plexa maquinària biològica que 
ens permet sentir, captar, com·
prendre i explorar les merave·
lles que la natura ens ofereix a 
cada instant.

EN LA MENT DE L’AGRESSOR: 
PERFIL CRIMINAL

Dijous de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Ariadna Trespaderne
Ens endinsarem en l’apassio·
nant món de la perfilació cri·
minal. Coneixerem els seus 
orígens i els models d’anàlisi. 
Aprendrem a interpretar l’es·
cena del crim, descobrirem la 
motivació dels agressors, el 
seu modus operandi i la fanta·
sia criminal. Si ets un amant de 
la sèrie Mindhunter, aquest és 
el teu taller! 

CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

L’ART DE VIURE: APRÈN A 
GESTIONAR L’ESTRÉS A TRAVÉS 
D’EMOCIONS POSITIVES  N
Dimecres de 17.30 a 19 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Rebeca Bermúdez
Mal de cap, irritabilitat, difi·
cultat per dormir, tensió mus·
cular, esgotament o manca 
d’energia... són alguns dels 
símptomes de l’estrès negatiu. 
Aprèn com crear serenitat en 
el dia a dia a través d’exercicis 
per a la tranquil·litat mental, fí·
sica i emocional, i a promoure 
emocions positives que activin 
el sistema de calma i que t’aju·
din a rebaixar l’estrès davant 
els reptes. 

TRACTA’T AMB CURA: 
AUTOCONEIXEMENT, 
AUTOESTIMA I MAPES 
RELACIONALS N
Divendres de 10.15 a 11.45 h (10 
sess. Inici 28 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Carme Boo
Centrarem l’atenció en l’auto·
coneixement, l’autodescripció i 
l’autocura per obtenir eines per 
millorar l’autoestima i aconse·
guir un equilibri emocional que 
ens ajudi a potenciar les nos·
tres habilitats i enfrontar·nos 
a noves decisions. Al mateix 
temps, ens fixarem en les nos·
tres relacions per construir ma·
pes relacionals saludables que 
ajudin a enfortir la nostra auto·
estima i benestar. 

PNL PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Carme Boo
Descobrirem de quina mane·
ra les creences condicionen 
el nostre estat intern. Cada 
vegada hi ha més estudis que 
demostren que la salut també 
està relacionada amb l’entorn, 
l’actitud i la capacitat de cui·
dar·nos i recuperar·nos. Amb 
les bases de la PNL treballarem 

els pensaments, emocions i 
conductes per influir positi·
vament en el nostre benestar 
emocional. 

CONNECTA AMB TU MATEIX: 
AFECCIONS I DEPENDÈNCIES 
EMOCIONALS N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Cristina Morales
Quan la nostra felicitat està 
supeditada en exclusiva als 
altres, el patiment és inevi·
table. Parlar de dependència 
emocional és parlar d’afecció 
adulta. En funció de les nostres 
experiències vitals infantils, 
hem après a vincular·nos amb 
els altres. Abordarem què és 
l’afecció i comprovarem com 
aquesta es troba en el nucli 
de totes les relacions que hem 
construït per entendre com és 
el nostre sistema d’afecció, de·
tectar quan el posem en marxa, 
desactivar·lo i treballar la nos·
tra identitat per establir relaci·
ons autònomes, conscients i 
emocionalment sanes.

ENTRENA EL TEU LLENGUATGE: 
CONEIX I INTEGRA LA 
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Gabriela Jepson
Adquirirem eines per aplicar al 
nostre dia a dia l’essència de 
la Comunicació No Violenta, 
un llenguatge que ajuda a con·
nectar amb nosaltres mateixos 
i el nostre entorn. Treballarem 
conjuntament per detectar i 
transformar judicis i dinàmi·
ques d’atac i defensa i apren·
drem a resoldre conflictes de 
manera empàtica i sostenible. 
La Comunicació No Violenta 
ens ajudarà a sentir·nos mi·
llor amb nosaltres mateixos i 
fomentarà una millora en les 
nostres relacions.

ASSERTIVITAT: LA CLAU 
PER GESTIONAR PORS I 
CONFLICTES N
Dijous de 10.15 a 11.45 h (10 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Elena Ramírez
Les pors i els conflictes for·
men part del nostre dia a dia. 

Apareixen davant d’incerteses, 
adversitats, experiències vitals 
i a les nostres relacions i vin·
cles. Aprendre a gestionar·los 
des de la comprensió i conei·
xement serà la clau per viure 
d’una forma sana i equilibrada. 
La comunicació assertiva, com 
una de les habilitats socials i 
comunicatives més valuosa, 
formarà part imprescindible 
per aprendre a resoldre i fer 
front a aquestes vivències.

CONVIURE AMB EL DOLOR N
Dilluns de 19 a 20.30 h (10 sess. 
Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Helena Casadevall
El dolor truca a la porta sen·
se previ avís i massa sovint 
ens enxampa desprevingudes. 
Aquest dolor té múltiples cares.  
Dolor vs. patiment. Dolor físic i 
dolor emocional. Dolor agut 
i dolor crònic… Al llarg de les 
sessions identificarem què és 
el que realment sentim i oferi·
rem eines pel maneig d’aquests 
dolors sovint invisibles i silen·
ciats. Amb un llenguatge amè i 
entenedor, coneixerem la fisio·
logia del dolor, entendrem mi·
llor com funciona el nostre cos 
i oferirem pautes per millorar la 
qualitat de vida en el nostre dia 
a dia.

MINDFULNESS: VIU EL PRESENT 
I TROBA EL TEU BENESTAR 
PERSONAL N
Dilluns de 18.15 a 19.45 h (10 
sess. Inici 24 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Laura Casas
L’estil de vida actual, canviant i 
imprevisible, facilita que moltes 
de les situacions estressants 
ens semblin normals, però això 
a la llarga té un impacte a la 
nostra salut. La ment i com ens 
relacionem amb el nostre dià·
leg intern juguen un paper im·
portant en la gestió de l’estrès 
i en el nostre benestar. Amb la 
pràctica del Mindfulness ob·
tindràs recursos per augmen·
tar els nivells de consciència, 
alleugerir les càrregues emoci·
onals i reduir els nivells d’estrès 
per optimitzar la presa de deci·
sions i gestionar les crisis i els 
desafiaments del dia a dia.
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MINDFULNESS: LA CURA D’UN 
MATEIX N
Divendres de 9.30 a 11 h (10 sess. 
Inici 28 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Lola González
Com ens cuidem? Tenim un 
estil de vida saludable? Què 
prioritzem a les nostres vides? 
Quins hàbits tenim instaurats? 
Moltes vegades deixem de cui·
dar de les nostres necessitats 
més elementals per manca de 
temps i motivació. A través del 
Mindfulness i la compassió, 
desenvoluparem un tracte de 
reconeixement i amabilitat cap 
a nosaltres mateixos per apli·
car·lo en les diferents rutines 
del nostre dia a dia i generar 
les condicions per gaudir d’una 
major qualitat de vida.

HABILITATS I COMPETÈNCIES

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT 
QUE PODEM MILLORAR 

Dilluns de 10 a 11.30 h  
(Inici 24 gen.) 
Dimarts de 10 a 11.30 h  
(Inici 25 gen.) 
Dimarts d’11.45 a 13.15 h 
(Inici 25 gen.) 
10 sessions. Preu: 79,86 €
Professora: Isabel Cayuela
Què és la memòria? Quins ti·
pus de memòria hi ha? Quins 
factors poden influir en la seva 
davallada? Plantejarem estra·
tègies i pautes fàcils per man·
tenir i treballar la nostra capa·
citat memorística.

GENEALOGIA I HISTÒRIA 
FAMILIAR: MÉS ENLLÀ DELS 
TEUS ORÍGENS N
Dimecres de 10.30 a 12 h (10 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professor: Manu Valentín
Ampliarem les eines i els re·
cursos per reconstruir la nostra 
història familiar: centres d’his·
tòria familiar, hemeroteques di·
gitals, fons eclesiàstics digita·
litzats, fons civils, fons militars, 
fons notarials, FamilySearch, 
hemeroteques digitals, recur·
sos Indexats, etc. Al mateix 
temps, ens familiaritzarem amb 
eines informàtiques per a la 
gestió i representació d’infor·
mació genealògica, donarem 
resposta a necessitats indivi·
duals i construirem el nostre 
arbre genealògic.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT

ANTIAGING: LA BELLESA 
D’ENVELLIR AMB SALUT  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. 
Inici 25 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Victoria Garcia
Som molts els que ens preo·
cupem fer·nos grans o sem·
blar·ho i està clar que no po·
dem aturar el temps ni impedir 
que el nostre cos envelleixi. El 
que sí que podem fer és treba·
llar certs aspectes del nostre 
dia a dia per allunyar malalties i 
tenir una bona qualitat de vida 
durant més temps, com la dieta 
o la suplementació antienvelli·
ment de suport. 

L’ALIMENTACIÓ: LA NOSTRA 
ALIADA PER A UNA VIDA 
SALUDABLE N
Dilluns de 17.15 a 18.45 h (10 
sess. Inici 24 gen.) Preu: 79,86 € 
Amb suplement
Professora: Laia Oller
El nostre cos va canviant se·
gons van passant els anys i 
amb ell les seves necessitats. 
L’alimentació té un paper fona·
mental a l’hora de mantenir·nos 
en un estat de salut òptim, mi·
llorant la qualitat de vida i pre·
venint el desenvolupament de 
malalties. Parlarem d’on po·
dem obtenir els nutrients ne·
cessaris per a la nostra edat, 
què menjar segons l’època 
de l’any o com cuidar el nos·
tre sistema immunitari. També 
aprendrem quins aliments ens 
beneficien i quins altres no ens 
fan bé; tot això amb idees fàcils 
i senzilles per aplicar en el dia a 
dia, fent de l’alimentació la teva 
millor aliada.

COSMÈTICA NATURAL 
D’HIVERN N
Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess. 
Inici 3 feb.) Preu: 85,18 € Amb su-
plement
Professora: Noelia Narejo
Prepararem productes per te·
nir cura de la pell i de la teva 

higiene personal. Aprendràs 
diferents tècniques d’elabora·
ció: emulsions, gelificacions, 
cosmètica sòlida, cosmètica en 
pols. Gaudiràs i farem elabora·
cions que donaran resposta a 
les diferents necessitats de la 
pell i també a la necessitat de 
tenir cura del medi ambient. 

ACTIVITAT FÍSICA

TAI-TXÍ

Dilluns de 9.45 a 11.15 h (11 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Ricard Fané

El tai·txí és una antiga art mar·
cial xinesa que comporta la 
pràctica d’exercicis senzills, 
suaus i relaxants, sincronitzant 
la respiració amb el moviment 
i la consciència corporal. Cal 
portar roba i calçat còmode.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 16 a 17.30 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Carmen Chito

Farem una sèrie d’exercicis que 
ens ajudaran a corregir la pos·
tura, flexibilitzar músculs i ten·
dons, aconseguir més harmo·
nia en els moviments i prendre 
consciència del mateix cos i el 
seu moviment. Cal portar màr-
fega i roba còmoda.

INICIA’T A LA MEDITACIÓ N
Dissabte de 9.30 a 10:45 h (11 
sess. Inici 22 gen.) Preu: 73,21 €
Professora: Janine Machado

Aprendrem les tècniques bàsi·
ques per meditar i relaxar·nos 
fins a aconseguir un estat de 
consciència plena. A través 
de la pràctica constant, mi·
llorarem el nostre benestar 
emocional, serem capaços 
de tenir més control sobre els 
nostres pensaments i gestio·
narem les nostres emocions 
i sentiments de manera més 
saludable. Cal portar màrfega 
i roba còmoda.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
MEDITACIÓ

Dimarts de 9.30 a 11 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Marina Palop
La respiració i la relaxació són 
dues tècniques de gran poder 
a l’hora de produir canvis reals 
i duradors en el nostre estat fí·
sic, mental i emocional. Juntes 
ens ajuden a alliberar tensions, 
asserenar·nos i calmar la nos·
tra ment en profunditat. El curs 
s’adapta a tots els nivells. Cal 
portar màrfega i roba còmoda.

IOGA I MEDITACIONS GUIADES

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (11 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Marién García
Practicarem les bases del hat·
ha 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 holís·
tic, connectant cos, ment i àni·
ma. Cal portar màrfega i roba 
còmoda.

IOGA FLOW

Dijous de 18 a 19.30 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Mar Álvarez
El ioga flow o vinyasa és un 
estil de ioga dinàmic i actiu fí·
sicament on sincronitzarem 
moviment i respiració. Combi·
narem les postures entre si al 
ritme d’una respiració consci·
ent, fent un ús equilibrat de la 
força i la flexibilitat. Estirarem, 
tonificarem, flexibilitzarem, re·
laxarem i millorarem l’estat fí·
sic i emocional de cos i ment. 
Sortiràs d’aquestes classes 
amb energia renovada i la ment 
calmada. Cal portar màrfega i 
roba còmoda.

IOGA

Dimecres de 16 a 17.30 h  
(Inici 19 gen.)
Professora: Edel Cases
Divendres de 12 a 13.30 h  
(Inici 21 gen.) 
Professora: Teresa Cortada
11 sessions. Preu: 87,85 €
El hatha ioga es basa en un con·
junt de tècniques per mantenir 
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la salut i el benestar a nivell 
físic i psicològic a través de 
postures o asanes. Cal portar 
màrfega i roba còmoda.

OFFICE IOGA 

Dijous de 14 a 15 h (11 sess. Inici 
20 gen.) Preu: 58,56 €
Professora: Clàudia Ros
Fes un parèntesi en el teu dia 
a dia per sentir·te renovat i 
renovada i amb la ment clara. 
Elimina l’estrès, les tensions 
acumulades, els dolors i les 
molèsties que apareixen des·
prés de moltes hores davant 
l’ordinador. Cal portar màrfega 
i roba còmoda.

IOGUILATES

Dimarts d’11.45 a 13 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 73,21 €
Professora: Lucrecia Guio
Dissabte d’11 a 12.30 h (11 sess. 
Inici 22 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Janine Machado
Amb la combinació de ioga i pi·
lates enfortirem, flexibilitzarem 
i tonificarem tota la muscula·
tura corporal. Afinarem i refor·
çarem la zona abdominal mit·
jançant exercicis relaxats amb 
els quals aprendrem a gaudir 
de cada moviment. També ens 
servirà per alinear les articula·
cions i corregir els mals hàbits 
posturals. Cal portar màrfega i 
roba còmoda.

PILATES 

Dimarts de 14 a 15 h (11 sess. Ini-
ci 18 gen.) Preu: 58,56 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous de 12.15 a 13.30 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 73,21 €
Professora: Alexandra Cervera
Un sistema d’exercicis enfo·
cats 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 mo·
viments. Cal portar màrfega i 
roba còmoda.

HIPOPILATES

Dimarts de 18 a 19.30 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de 
gimnàstica hipopressiva amb 
posicions i tècniques del mèto·
de Pilates per millorar la postura 

corporal, els problemes d’es·
quena i reforçar i reduir el pe·
rímetre abdominal. Cal portar 
màrfega i roba còmoda.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dilluns de 14 a 15 h (11 sess. Inici 
17 gen.) Preu: 58,56 €
Professora: Alessandra Amorosi
Dijous de 10 a 11.30 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Montse Baños
La gimnàstica abdominal hipo·
pressiva redueix el perímetre 
abdominal aportant millores en 
l’àmbit estètic, postural i funci·
onal. Treballarem la faixa abdo·
minal tenint cura de l’esquena 
i prevenint problemes relacio·
nats amb el sòl pelvià. Cal por-
tar màrfega i roba còmoda.

MARXA NÒRDICA

Dimecres de 10.30 a 12.30 h (8 
sess. Inici 26 gen.) Preu: 85,18 €
Professor: Sergi Garcia, de 
Bendhora
La marxa nòrdica és una acti·
vitat física molt completa, apta 
per tothom i amb múltiples 
beneficis. Amb l’ajuda d’uns 
bastons específics i aprenent 
una tècnica correcta, els usu·
aris notaran com tot el seu cos 
treballa d’una manera global 
i equilibrada i podran gaudir 
d’un entorn privilegiat: la mun·
tanya de Collserola. La prime-
ra sessió s’iniciarà al centre. 
El material anirà a càrrec dels 
participants. Cal portar bas-
tons de marxa nòrdica i roba 
còmoda.

ENTRENA EL TEU COS: FORÇA I 
TONIFICACIÓ N
Dimecres de 14 a 15 h (11 sess. 
Inici 19 gen.) Preu: 58,56 €
Professor: Michele Basile
Un entrenament eficaç, complet 
i divertit amb el qual treballaràs 
tot el cos, centrant·nos sobre·
tot en els glutis, les abdominals 
i les cames. Treballarem la toni·
ficació mitjançant exercicis de 
força i definició de la muscula·
tura, augmentarem la resistèn·
cia muscular i realitzarem es·
tiraments per aprofundir en la 
mobilitat i en la flexibilitat. Cal 
portar màrfega i roba còmoda.

FIT BOXING

Dilluns de 17 a 18 h (11 sess. Inici 
17 gen.) Preu: 58,56 €
Professor: Michele Basile
Posa’t en forma mitjançant 
exercicis específics de l’escola 
de combat sense contacte. A 
través d’un entrenament funci·
onal i utilitzant la tècnica i els 
moviments de la boxa, farem 
activitat cardiovascular, tonifi·
carem tot el cos i definirem la 
nostra musculatura. Cal portar 
màrfega i roba còmoda.

INICIA’T EN L’ART DE L’ESGRIMA 

Divendres de 17 a 18.30 h (11 
sess. Inici 21 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Marçal Cuéllar, de la 
Federació Catalana d’Esgrima
Descobreix les bases de l’es·
grima, els seus moviments i 
desplaçaments i les accions 
ofensives i defensives princi·
pals. A través de jocs de co·
ordinació i exercicis de flexibi·
litat i reacció podrem arribar a 
practicar els primers combats. 
Millora la teva condició física 
i les capacitats de coordina·
ció. Nosaltres et facilitem el 
material, només necessites 
les ganes de provar, no perdis 
l’oportunitat!

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

DANSA

LATIN FITNESS

Dilluns de 20 a 21.15 h (11 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 73,21 €
Professora: Natàlia Gibernau
Un entrenament de dansa i fit·
ness eficaç, complet i divertit 
on treballaràs a partir d’un còc·
tel 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 afro·
cubans i llatins. Cal portar màr-
fega i roba còmoda.

ZUMBA

Divendres de 18.45 a 20 h (11 
sess. Inici 21 gen.) Preu: 73,21 €
Professora: Claudia Fuentes
Crema calories al ritme de la 
música! Gaudeix d’aquesta ac·
tivitat 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

Dimecres de 18 a 19.30 h (11 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Israel Rueda
Vols fer realitat el somni d’in·
fantesa que vas acabar dei·
xant o mai no vas començar? 
Amb classes disteses treba·
llarem els principis bàsics del 
ballet i ens ajudarem de tècni·
ques de ioga i Pilates per aca·
bar fent petites coreografies. 
De retruc, milloraràs l’elastici·
tat, la coordinació, la correcció 
postural, la força i la musicali·
tat. Cal portar màrfega i roba 
còmoda.

DANSA CONTEMPORÀNIA

Dimecres de 20 a 21.30 h (11 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Trinidad García
Ens introduirem en aquesta 
disciplina basada en la dan·
sa clàssica amb influències 
de la moderna i postmoder·
na. Aprendrem la tècnica, 
explorarem les possibilitats 
del cos i treballarem la cre·
ativitat tot gaudint de coreo·
grafies diverses. 

BALLS EN LÍNIA

Divendres de 10 a 11.30 h (11 
sess. Inici 21 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Xavier Colomer
Ballarem diferents ritmes co·
neguts, com el rock, el vals, el 
tango, el twist o el txa·txa·txà. 
A partir d’aquests balls, treba·
llarem l’orientació espacial, la 
memòria i la coordinació mo·
tora. Vine a ballar ritmes clàs·
sics i moderns!



20 21 

COUNTRY LINE DANCE

Dilluns d’11.45 a 13.15 h (11 sess. 
Inici 17 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Xavier Colomer
El ball en línia sorgeix de fu·
sionar diferents passos cone·
guts i senzills que no reque·
reixen parella. Passarem una 
bona estona gaudint de la mú·
sica country i d’alguns ritmes 
llatins tot progressant classe 
a classe. 

RITMES LLATINS SENSE 
PARELLA

Dimecres d’ 11.45 a 13.15 h (11 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Lorena Del Bosque
Gaudeix dels balls més popu·
lars del Carib, amb ritmes que 
són fruit del mestissatge ame·
ricà. Aprendrem els passos 
bàsics del merengue, la salsa 
o la bachata per ballar sense 
parella.

DANCEHALL

Dimarts de 20 a 21.30 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 87,85 €
Professores: Berta Reig i 
Geraldine Tabares
Endinsa’t en l’essència d’aquest 
estil de ball, originari de Ja·
maica, 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

Dijous de 20 a 21.30 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Marie Porcher
Diverteix·te i aprèn els passos 
i postures bàsiques de l’afro 
trobant el teu propi estil. Alli·
bera’t dels bloquejos i aprèn a 
fluir a través de la dansa. Des·
cobrirem els groove de l’afro 
recorrent els diferents països a 
través dels seus ritmes: azonto, 
coupedecale, ndombolo o sha-
ku shaku... 

EXPRESSIÓ

ESCRIPTURA CREATIVA: ELS 
SECRETS DE LA NARRACIÓ

Dimecres d’11 a 12.30 h (10 sess. 
Inici 26 gen.) Preu: 79,86 €
Professora: Raquel Picolo
Treballarem les tècniques nar·
ratives bàsiques i posarem un 
èmfasi especial en l’ús litera·
ri del llenguatge i el narrador, 
dos dels principals secrets de 
la narrativa literària. Quina for·
ma donarem a la història que 
volem contar? Quin llenguatge 
farem servir? Qui explicarà la 
història i des d’on? Aprendrem 
que el narrador és el personat·
ge més important.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA BÀSICA

Dimarts d’11.45 a 13.15 h (9 ses-
sions i una sortida. Inici 25 gen.) 
Preu: 79,86 €
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. Hi haurà 
una sortida fotogràfica.

FOTOGRAFIA CREATIVA

Dimarts de 16.30 a 18 h (9 ses-
sions i una sortida. Inici 25 gen.) 
Preu: 79,86 €
Professor: Ricard Badia
Darrere d’una bona fotografia 
hi ha sempre una sensibilitat 
creativa personal. La càmera 
capta un instant en el qual hem 
de procurar que tots els ele·
ments que apareixen tinguin 
una relació entre ells. Apren·
drem a construir les nostres 
imatges i a explicar el nostre 
relat mitjançant la fotografia. 
Coneixerem quines són les 
pautes correctes per aconse·
guir·ho i exercitarem la creati·
vitat i la mirada per veure més 
enllà del que és obvi.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

DIBUIX A L’AIRE LLIURE N
Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess. 
Inici 27 gen.) Preu: 85,18 €
Professora: Maria Pappalardi
Aprendrem les bases de la 
perspectiva per poder dibuixar 
paisatges urbans i analitzarem 
les tonalitats de la perspecti·
va aèria observant espais na·
turals com parcs i platges. Al 
mateix temps, aprendrem a di·
buixar el cos humà com a part 
de la composició de l’espai 
que volem representar i troba·
rem la inspiració a les places 
amb els seus bars, als detalls 
d’un pòrtic i en tots els ele·
ments que componen la ciutat. 
El material anirà a càrrec de 
les persones participants.

DIBUIX AMB MODEL DEL 
NATURAL

Dimecres de 10.30 a 12.30 h (8 
sess. Inici 2 feb.) Preu: 85,18 € 
Amb suplement
Professora: Maria Pappalardi
Les tècniques de dibuix aplica·
des a l’estudi i a la interpretació 
de la figura humana. Treballa·
rem l’encaix, la composició, la 
proporció, la perspectiva i el 
moviment a través del dibuix 
amb model del natural. El su-
plement és per al model, la res-
ta de material anirà a càrrec de 
les persones participants.

APRÈN A DIBUIXAR

Dijous de 17 a 19 h  
(Inici 3 feb.) 
Professor: Miquel Wert

Divendres de 10 a 12 h  
(Inici 4 feb.) 
Professora: Maria Pappalardi
8 sessions. Preu: 85,18 €
Coneixerem quins elements i 
aspectes intervenen en el di·
buix i els posarem en pràcti·
ca, perdent la por a dibuixar i 
adaptant aquesta pràctica a les 
nostres inquietuds i nivell. En·
focarem les sessions a tractar 
el retrat i el paisatge. El mate-
rial anirà a càrrec de les perso-
nes participants.

URBAN SKETCHING

Dissabte de 10.30 a 12.30 h (8 
sess. Inici 5 feb.) Preu: 85,18 €
Professor: Sergio Moreno
Treballarem la il·lustració en 
l’entorn urbà i en espais interi·
ors. Aprendrem a captar el que 
és interessant del nostre vol·
tant, a combinar dibuix amb ti·
pografia, nocions de color amb 
aquarel·la i quins materials ens 
poden donar més bon resultat. 
El material anirà a càrrec dels 
participants. Part de les ses-
sions es faran al centre. Quan 
la sortida programada sigui en 
un interior, les entrades les as-
sumiran les persones inscrites 
al taller.

EXPERIMENTA AMB 
L’AQUAREL·LA

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. Inici 
24 gen.) Preu: 85,18 €
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, 
possibilitats i estratègies cre·
atives de la tècnica de pintura 
a l’aigua per excel·lència. Cre·
arem composicions, atmosfe·
res 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 24 gen.) Preu: 85,18 €
Professora: Úrsula Uriach
Desperta la teva creativitat a 
través del fascinant món de 
l’aquarel·la. A través d’exer·
cicis 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

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. Inici 
1 feb.) Preu: 85,18 €
Professor: Francisco Gómez
Vine a conèixer el fascinant 
món de l’aquarel·la i les aigua·
des. Aprendrem tots els trucs i 
les possibilitats creatives que 
ens aporta aquesta tècnica per 
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pintar tota mena de vegetació. 
Pinta, relaxa’t i diverteix·te! El 
material anirà a càrrec de les 
persones participants. 

EL MÓN DEL COLOR: TRIA LA 
TEVA TÈCNICA!

Dimarts de 10.30 a 12.30 h (8 
sess. Inici 1 feb.) Preu: 85,18 €
Professor: Pol Borràs
Què són els colors? Com es 
formen i com podem treba·
llar·los? Coneixerem els con·
ceptes bàsics i les regles cro·
màtiques per saber dominar 
els tons i els matisos i acon·
seguir les mescles precises 
per obtenir qualsevol color 
de la natura. Després d’una 
introducció teòrica, cadascú 
treballarà amb la tècnica que 
prefereixi (llapis de colors, 
aquarel·la, pastels, acrílic...). 
El material anirà a càrrec de 
les persones participants.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (8 
sess. Inici 2 feb.) Preu: 85,18 € 
Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera
Ens endinsarem en aquesta 
tècnica pictòrica on només in·
tervenen tres elements essen·
cials: la tinta negra, el pinzell 
i el paper. El Sumi·e es carac·
teritza pel seu traç directe, 
encertat i de no retoc. A tra·
vés del gest ens aproximarem 
al coneixement de la cultura 
oriental, a la pintura i els prin·
cipis estètics de la filosofia 
zen i a l’expressivitat de l’art 
japonès. En la seva pràctica 
aprendrem a utilitzar els estris 
i l’execució de la pinzellada, 
respectant els principis estè·
tics wabi·sabi: la bellesa en la 
imperfecció.

DISSENY & HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Divendres de 10 a 12 h (8 sess. 
Inici 4 feb.) Preu: 85,18 €
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres 
amb diferents tècniques de co·
sits i plegats i descobrirem com 

fer carpetes i caixes. Treballa·
rem amb tipologies d’enqua·
dernació diferents en cada 
sessió: llibres cosits amb tapa 
dura, desplegables, enqua·
dernació japonesa, copta, 
belga, etc. El material anirà a 
càrrec de les persones parti-
cipants.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
ITÀLICA AMB PINZELL N
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. Inici 
31 gen.) Preu: 85,18 €
Professor: Javier Porras
Treballarem les bases de la 
cal·ligrafia amb pinzell rodó, 
seguint les formes de l’escrip·
tura itàlica. Parlarem d’aquest 
tipus d’escriptura, el seu con·
text històric, la seva evolució 
i veurem les diferències entre 
cal·ligrafia, tipografia i lette-
ring. De forma pràctica, as·
solirem els coneixements i les 
normes bàsiques d’estructura 
i ritme, construcció formal i el 
comportament i manipulació 
de les eines. També explo·
rarem l’escriptura lligada per 
aconseguir resultats més per·
sonals i creatius, i finalment 
ens endinsarem en el lettering 
fent servir la nostra cal·ligrafia 
amb pinzell com a referència. 
El material anirà a càrrec de 
les persones participants.

DESCOBREIX EL COLLAGE 
MIXMEDIA

Dijous de 19.30 a 21.30 h (6 sess. 
Inici 3 feb.) Preu: 63,89 € Amb su-
plement
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. Experimen·
tarem a través del mix-media 
sobre diferents suports i tèc·
niques d’expressió, recursos i 
materials per enriquir el nos·
tre 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 par-
ticipants.

SCRAPBOOKING

Dimecres de 19 a 21 h (8 sess. 
Inici 2 feb.) Preu: 85,18 € Amb su-
plement
Professora: Marta Pallarès
Guarda els teus records d’una 
manera especial, diferent i molt 
creativa. L’element bàsic serà 
el paper i les teves fotografies 
i a partir d’aquí, i utilitzant pa·
pers especials, segells, tintes, 
encunys, cintes, aquarel·les, 
pintures i moltíssimes coses 
més deixarem anar la imagina·
ció i crearem projectes 100% 
personalitzats. 

ENDINSA’T EN L’ART DEL 
MACRAMÉ

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. Inici 3 
feb.) Preu: 85,18 €
Professora: Marisa Gerardi
Et convidem a conèixer aques·
ta tècnica artesanal per dis·
senyar i crear peces úniques i 
creatives. Aprendrem diferents 
nusos i experimentarem amb 
totes les possibilitats que ofe·
reix el macramé. El material 
anirà a càrrec de les persones 
participants.

ARTESANIES VEGETALS I ART 
FLORAL D’HIVERN

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (8 
sess. Inici 1 feb.) Preu: 85,18 € 
Amb suplement
Pofessora: Laura González
T’esperem per aprendre a ela·
borar composicions innovado·
res decoratives. Amb plantes, 
flors i elements vegetals con·
nectarem amb la natura per 
gaudir de l’estació hivernal. 
Treballarem centres, decoraci·
ons per penjar, corones i peti·
tes joies vegetals per portar al 
cabell o lluir sobre la roba. 

IDIOMES

LET’S LEARN ENGLISH

Nivell bàsic – A2 - Elementary
Dilluns de 10.15 a 11.45 h (11 
sess. Inici 17 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Henny Canova

Nivell mitjà – B1 - Intermediate
Dijous de 19 a 20.30 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Constanza 
Badrines

Nivell avançat – B2 – Upper 
intermediate
Dijous de 16.30 a 18 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Vincent Bottomley
Amb l’objectiu d’anar millorant 
el nostre nivell d’anglès, farem 
diversos exercicis de gramà·
tica, vocabulari, comprensió 
lectora i expressió escrita. Al 
mateix temps es treballarà la 
pronúncia i es fomentarà la 
conversa com a eina d’apre·
nentatge. 

EN AVANT! PARLONS FRANÇAIS

Nivell bàsic – A1
Dimarts de 10 a 11.30 h (11 sess. 
Inici 18 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Olivier Décriaud

Nivell mitjà – B1
Dijous de 9.45 a 11.15 h (11 sess. 
Inici 20 gen.) Preu: 87,85 €
Professor: Olivier Décriaud
Practicarem la llengua france·
sa 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

Nivell bàsic
Dimecres d’ 11.30 a 13 h (11 sess. 
Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Marianna Fasanella, 
de l’Accademia Italiana Barcellona

Nivell mitjà
Dimecres de 9.45 a 11.15 h (11 
sess. Inici 19 gen.) Preu: 87,85 €
Professora: Marianna Fasanella, 
de l’Accademia Italiana Barcellona

Viatjarem per la cultura italia·
na a través de la història i les 
seves tradicions. Practicarem 
tot parlant l’idioma i adquirirem 
nou vocabulari al mateix temps 
que millorarem els coneixe·
ments en gramàtica. També 
treballarem la comprensió, la 
interacció oral, la pronunciació 
i la lectura de textos. 
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GASTRONOMIA 

Els tallers de cuina seran clas-
ses demostratives per part del 
professorat. Les persones par-
ticipants podran fer un petit 
tast del que s’hagi cuinat a la 
sessió seguint les mesures de 
seguretat establertes pels pro-
tocols sanitaris de la Covid-19.

CUINA RENOVADA

Divendres de 18 a 20 h (3 sess. 
Inici 11 març) Preu: 31,94 € Amb 
suplement
Professora: Carme Comas
Aprendrem a preparar recep·
tes clàssiques, les de tota la 
vida però sota un prisma actu·
al. Aperitius amb pasta de full 
o pasta filo, fideuà, arrossos i 
algunes postres sorprenents 
per compartir. A cada sessió, 
un menú!

NABE, LA FONDUE  
JAPONESA N
Divendres de 18 a 20 h (3 sess. 
Inici 11 feb.) Preu: 31,94 € Amb 
suplement
Professora: Miho Miyata
El nabe és un plat complert i 
vigoritzant típic de l’hivern ja·
ponès. La seva preparació és 
gairebé cerimonial: la família 
designa un mestre del nabe 
que decideix l’ordre en què 
es cuinen els ingredients. Es 
prepara amb la base d’un es·
tofat o brou dashi i es poden 
anar afegint ingredients com 
verdures, carn o peix tallades 
en rodanxes molt primes. Una 
proposta ideal per a sopars 
amb convidats.

VIATGE GASTRONÒMIC 
PER ÀSIA N
Dissabte de 10.30 a 12.30 h (3 
sess. Inici 5 feb.) Preu: 31,94 € 
Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado
Travessarem les fronteres de 
Tailàndia, el Vietnam, Corea i el 
Japó per conèixer alguns dels 
plats més representatius de 
la seva gastronomia. El millor 
curri verd tailandès, l’aromàtic 
pho vietnamita, el kimchi i els 
tteokbokkis coreans i un ramen 
japonès, entre d’altres. Vine a 
fer un tomb per Àsia sense sor·
tir de Barcelona! 

ITINERARIS

Els itineraris de ciutat i els te·
màtics són els dissabtes, de 
10.30 a 13.30 h, si no s’indica el 
contrari. Preu: 15,97 €. Places 
limitades. 

ITINERARIS DE CIUTAT 

BAIXANT DE LA FONT DEL 
GAT. UNA PASSEJADA PER LA 
HISTÒRIA DE LES FONTS DE 
MONTJUÏC 

Dissabte 22 de gener 
Professor: Pere Cowley
La Font del Gat, la Font Tro·
bada, la Font de l’Esparver; al 
segle XIX Montjuïc era plena 
de fonts. Els dies festius molts 
barcelonins sortien de la ciutat 
i pujaven cap a alguna de les 
fonts repartides per la munta·
nya. En aquesta ruta descobri·
rem la història, sabrem com i 
perquè van desaparèixer i qui·
nes han sobreviscut. 

SECRETS DE LA VILA DE SANTS 

Dissabte 29 de gener 
Professora: Maria Vallverdú
Descobrirem un barri amb molt 
caràcter i ple d’història: l’anti·
ga vila de Sants. Des de l’es·
glésia de Santa Maria de Sants 
buscarem els orígens rurals 
d’aquesta vila, visitarem anti·
gues fàbriques com el Vapor 
Vell o el Vapor Nou i passeja·
rem pel carrer de Sants i els 
seus voltants. 

SANT ANTONI: ORÍGENS, 
FÀBRICA MORITZ I MERCAT 

Dissabte 29 de gener 
Professora: Cecilia Asker, 
d’Explica’m BCN 
Sant Antoni és un barri ple 
d’història on el seu epicentre, 
el mercat, és una mostra de 
conservació i modernització 
urbanística. Coneixerem l’ori·
gen, l’evolució i les restes ar·
queològiques recentment tro·
bades. Descobrirem el passat 
fabril, recuperant la història de 
la Fàbrica Moritz i farem una 
volteta per l’anomenada ruta 
del vermut. En acabar, de for-
ma opcional, es podrà fer una 
consumició que anirà a càrrec 
dels participants. 

GRÀCIA: DE VILA A BARRI 

Dissabte 5 de febrer 
Professor: Marc Jobani
Amb aquest itinerari coneixe·
rem l’evolució històrica i social 
del barri de Gràcia, des dels 
orígens rurals al segle XVII, a 
la formació de la vila indepen·
dent durant la industrialització 
i finalment, l’annexió forçada a 
Barcelona a les acaballes del 
segle XIX. Placeta de Sant Mi·
quel, Mercat de la Llibertat, la 
masia Trilla, plaça de la Virreina 
i la de la Vila, i altres per desco·
brir, són alguns dels espais que 
visitarem. 

VISITA AL REIAL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE PEDRALBES I 
ELS SEUS VOLTANTS 

Dissabte 12 de febrer 
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 Mont·
cada fundà un conjunt monàs·
tic de monges clarisses al se·
gle XIV. Destaquem l’església, 
el claustre, la Sala Capitular, el 
Refectori, les Procures. Veurem 
tot l’entorn que envolta aquest 
petit nucli medieval. L’accés 
al monestir requereix el paga-
ment d’una entrada que anirà a 
càrrec dels participants. 

HISTÒRIES DE LA BARCELONA 
GÒTICA 

Dissabte 19 de febrer 
Professora: Judith Soler
Farem un recorregut pels llocs 
més emblemàtics de la Barce·
lona gòtica, amb una combi·
nació d’elements propis de la 
història de l’art i de la història, 
per veure com es va implantar 
l’estil gòtic a la ciutat.

DESCOBERTA DE SANT 
ANDREU. ELS SEGLES XX I XXI

Disabte 26 de febrer 
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pels carrers i les 
places de Sant Andreu, recu·
perant el seu passat i el seu 
present, des del seu antic 
Ajuntament, a la Parròquia de 

Sant Andreu, l’Estació de Sant 
Andreu Comtal, la presència de 
la indústria amb Can Fabra i la 
Maquinistai l’arquitectura resi·
dencial com Can Guardiola, la 
Casa Bloc o els habitatges del 
carrer Sant Adrià (FAD 2008). 

PALAU GÜELL 

Dissabte 5 de març 
Professor: Oleguer Biete
El Palau Güell va ser un dels 
primers encàrrecs importants 
que va rebre Gaudí a l’inici de 
la seva carrera. Eusebi Güell 
va voler que Gaudí li constru·
ís aquest peculiar palau urbà 
com a ampliació de la casa fa·
miliar que tenia a la Rambla de 
Barcelona. Durant aquesta vi·
sita descobrirem les cotxeres, 
les diverses estances i el fas·
cinant terrat. L’accés al palau 
requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec dels 
participants. 

ELS MERCATS DE CIUTAT VELLA 

Dissabte 19 de març 
Professora: Alba Casaramona
Visitarem tres dels principals 
mercats de la ciutat: la Boque·
ria, Santa Caterina i el Mercat 
del Born. Els mercats per defi·
nició són espais on es pot gau·
dir d’un ambient viu i alegre, on 
es barregen els reclams dels 
venedors i el tragí del dia a dia. 
Són el millor lloc, sens dubte, 
per donar a conèixer el tarannà 
comercial barceloní des de les 
antigues places de mercat me·
dieval fins a l’actualitat. 

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU, 
EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT 

Dissabte 26 de març 
Professora: Carolina Chifoni 
A prop del mar trobem un ce·
mentiri situat entre els barris 
del Poblenou i la Vila Olímpica. 
Un espai ideal per fer un recor·
regut pel patrimoni funerari des 
del segle XVIII fins als nostres 
dies. Descobrirem l’arquitectu·
ra i les escultures funeràries de 
les capelles, els panteons, les 
tombes dels nobles, alcaldes, 
músics o científics destacats 
de la nostra ciutat. 
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ITINERARIS TEMÀTICS 

BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES 

Dissabte 29 de gener 
Professora: Meritxell Carreras, 
d’AdaptamBcn 
Les botigues exerceixen un pa·
per molt important en la vida 
quotidiana de Barcelona, ja 
que són l’espai on es produ·
eix l’activitat més dinàmica de 
la ciutat. Les botigues s’han 
d’adaptar als canvis dels gus·
tos, als canvis tecnològics  i als 
canvis generacionals. Algunes 
han aconseguit mantenir·se al 
llarg dels anys i per aquesta 
raó han esdevingut emblemà·
tiques. Malauradament cada 
cop en queden menys. 

ELS JUEUS DEL POBLE SEC 

Dissabte 5 de febrer 
Professor: Manu Valentín
El tour rescata la història obli·
dada d’Agudad Ahim, una as·
sociació jueva fundada a Bar·
celona l’any 1926 per un petit 
grup de jueus d’origen sefardí, 
que arribaren a la ciutat du·
rant la Primera Guerra Mundi·
al. Aquesta entitat va erigir el 
seu propi local als voltants del 
Paral·lel, concretament en la 
Ronda de Sant Pau, en el que 
era l’habitatge del seu primer 
president, el senyor Maurici 
Sinaí. En aquella zona, cruïlla 
entre el Raval, el Poble Sec i 
Sant Antoni, residien la majo·
ria dels seus socis, venedors 
ambulants i petits comerciants 
dels Encants del Mercat de 
Sant Antoni. 

EL PARADÍS PERDUT DE MERCÈ 
RODOREDA. EL SANT GERVASI 
DE MIRALL TRENCAT 

Dissabte 12 de febrer 
Professora: Maria Nunes
Recordarem l’obra literària de 
Mercè Rodoreda amb un itine·
rari literari diferent. Recorre·
rem el seu paradís perdut de 
Sant Gervasi, els espais de 
la seva infantesa i la transfor·
mació mítica en els escenaris 
de les seves obres, particular·
ment de les novel·les Aloma i 
Mirall trencat.

EDIFICI HISTÒRIC DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Dimecres 16 de febrer 
Professora: Susana Azcoita, 
d’Explica’m BCN
Un matí de dimecres perconèi·
xer l’edifici noble de la Univer·
sitat de Barcelona i el Seminari. 
Explicarem el seu origen, quan 
neixen les universitats, qui en·
carrega l’edifici i en quin con·
text històric. Veurem i explica·
rem el Paranimf amb les seves 
obres d’art, l’antiga biblioteca i 
la sala dels rectors, el semina·
ri i la capella. L’accés a l’edifici 
requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec dels 
participants. 

LA BARCELONA MAÇÒNICA 

Dissabte 19 de febrer 
Professor: Jordi Pisa
Què és la maçoneria? On es·
tan els seus orígens? Quins 
han estat els maçons catalans 
més il·lustres? On podem tro·
bar els seus símbols i missat·
ges? Descobreix tot això i molt 
més en aquesta ruta amb la 
qual desvetllarem els misteris 
de la maçoneria. 

L’ARQUITECTURA DEL PODER 

Dissabte 26 de febrer 
Professor: Pere Cowley
Des dels mercaders i aris·
tòcrates medievals fins als 
indians i burgesos del segle 
XIX, les classes dirigents han 
volgut construir edificis, mo·
numents i places per mostrar 
el seu poder a la ciutadania. 
En aquest itinerari recorrerem 
Ciutat Vella per conèixer al·
guns d’aquests edificis i mo·
numents, per mirar·nos·els 
amb ulls crítics i conèixer la 
història que hi ha al darrere. 

LES PETJADES DE LA 
GUERRA CIVIL AL CENTRE DE 
BARCELONA 

Dissabte 5 de març 
Professor: Eloi Torrents
Redescobrirem els indrets del 
centre de Barcelona lligats a 
la Guerra Civil: coneixerem 
alguns dels llocs on es van 

produir forts enfrontaments el 
juliol del 1936, veurem l’enor·
me impacte dels bombardejos 
aeris feixistes sobre la ciutat, i 
desvelarem les ubicacions des 
d’on els anarquistes i els repu·
blicans exercien el poder. 

BARCELONA SANG I FETGE 

Dissabte 12 de març 
Professora: Meritxell Carreras, 
d’AdaptamBcn
Ruta sorprenent basada en la 
crònica negra periodística de la 
Barcelona de tots els temps on 
veurem que la realitat sempre 
sobrepassa la ficció. Atraca·
ments, homicidis, assassinats, 
“crims passionals” i mafiosos 
seran els continguts d’aques·
ta ruta de crònica negra 100% 
barcelonina. 

VISITA A LA REIAL ACADÈMIA 
DE MEDICINA 

Dissabte 19 de març 
Professora: Laura Sancliment
Visitarem la Reial Acadèmia 
de Medicina per descobrir el 
naixement de la medicina a 
la nostra ciutat. Descobrirem 
els espais que es feien servir 
per aprendre cirurgia quan no 
existien les universitats o les 
sales on es preparaven els me·
dicaments. Moltes curiositats 
i anècdotes sorprenents, que 
ens faran viure una autèntica 
història de la medicina a Bar·
celona. L’accés a l’acadèmia 
requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec dels 
participants. 

ITINERARIS DE NATURA 

Els itineraris de natura són de 
10 a 13 h. Per poder gaudir 
d’aquestes sortides és reco·
manable tenir un mínim de con·
dició física i anar equipat amb 
el material i el calçat adient. 

ELS CAMINS DE L’AIGUA A 
COLLSEROLA 

Dissabte 22 de gener, de 10 a 13 h 
Professorat: Pilar Herrero, 
d’Ecoitineraria
Recorregut circular seguint el 

camí que uneix les tres fonts 
naturals que alimenten el pantà 
de Vallvidrera. Experimentarem 
la diversitat de boscos i pai·
satges modelats per l’activitat 
humana, en un recorregut que 
reuneix una mostra represen·
tativa dels valors patrimonials i 
ambientals de Collserola. Difi-
cultat baixa. 

SANT JERONI DE LA MURTRA 

Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h 
Professora: Maria Vallverdú
Poques persones saben que 
al costat de Badalona es troba 
una de les joies gòtiques més 
importants de la província: el 
Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra del segle XII. La nostra 
visita començarà al centre de 
Santa Coloma de Gramenet, 
una gran zona verda ens acos·
tarà a la Serralada de Marina 
per acabar visitant el monestir. 
L’accés al monestir requereix el 
pagament d’una entrada que 
anirà a càrrec dels participants. 
Dificultat mitjana. 

DESCOBRINT EL DELTA DEL 
LLOBREGAT: CAL TET 

Dissabte 26 de març, de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell, 
d’Històries de Ciència 
Farem una passejada al costat 
del riu per arribar als espais na·
turals 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 ra·
pinyaires. Dificultat baixa. 
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Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 · 08009 Barcelona 
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com 
casaelizalde.com 
    casaelizalde 
    casaelizalde 
    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 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h
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