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NN       Taller nou                 

Nosaltres ho tenim clar: el més important ets tu. Tant si 
fa molts anys que confies en nosaltres, com si és la pri-
mera vegada que vens, ets i seràs el centre de la nostra 
activitat formativa.

Tot seguit et presentem la nostra programació de tallers per a 
aquest trimestre. Som-hi!

Tu ets la protagonista dels nostres tallers.

Tu ets La Casa Elizalde!

#ComunitatElizalde

INSCRIPCIONS 

A partir del 27 de març

En línia: 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 en línia i el pagament amb targeta.

Descomptes per a persones en situació d’atur, persones amb discapacitat 

i amb el Carnet Jove.  Inscripcions només presencials. Consulteu el web 

del centre.

Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, ex-

cepte si el taller és anul·lat per part de l’organització.
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ACTUALITAT I HISTÒRIA

ACTUALITAT

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

Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Aritz García
Com s’articula el sistema polític mun-
dial actual? En què consisteixen les 
relacions internacionals d’avui en dia? 
Aprofundirem en algunes de les claus 
de la política i les relacions internaci-
onals per comprendre com funciona el 
món i l’actualitat. Farem una especial 
atenció als conflictes polítics interna-
cionals, o bé de caràcter local però 
amb una dimensió internacional. Par-
larem de l’economia internacional per 
entendre les notícies d’avui i, fins i tot, 
ser capaços de predir cap a on es di-
rigeix la comunitat internacional. Des 
d’un punt de vista pedagògic i amb la 
participació de l’alumnat que, abans de 
cada sessió, podrà decidir algun dels 
temes que es tractaran al taller.

ELS RISCOS GEOPOLÍTICS: DE 
L’ACTUALITAT FINS EL 2025 N
Dimecres de 12.15 a 13.45 h (9 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Rokayah Navarro
Som davant d’un punt d’inflexió, es-
pecialment en geopolítica. El món del 
futur més proper està caracteritzat per 
ser imprevisible, impulsiu i caòtic, i en 
certa forma, més dependent de factors 
no estatals. A més de guerres i conflic-
tes armats ja coneguts, estarem expo-
sats a influències, regs i amenaces de 
tota mena que es traduiran en un aug-
ment de disputes, polarització social, 
menys consensos i presa de decisions 
unilaterals. Com afectarà el nou ordre 
mundial? Com es presenta el futur en 
l’escenari internacional? Què marcarà la 
seguretat, l’estabilitat i la dinàmica eco-
nòmica del món en els pròxims anys?

LLATINOAMÈRICA, UN GEGANT 
EN TRANSFORMACIÓ? N
Dimecres de 18.15 a 19.45 h (10 sess. Ini-
ci 26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Aritz García
Analitzarem els principals elements 
polítics, culturals i històrics que ens 
ajudaran a entendre les tendències ac-
tuals a les diferents regions que con-
formen Llatinoamèrica, territori també 
conegut com Abya Yala – terme usat 
pel poble indígena dels Kuna per desig-
nar-lo i que avui segueix sent utilitzat–.  
Ens centrarem en països o subregions 
concretes amb un pes específic clau 
i prestarem especial atenció a països 
com Brasil i Argentina i a moviments 

com el Descolonialisme. Ho tractarem 
des d’un punt de vista pedagògic i amb 
la participació de l’alumnat, que podrà 
decidir algun dels temes que es trac-
taran a les últimes sessions del taller.

A LA RECERCA D’ESPERANÇA: 
ELS CAMPS DE REFUGIATS 
D’EUROPA N
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Jesús Martínez
Europa és considerada el bressol de la 
democràcia: les llibertats exerceixen 
amb tota la seva proposta, la cultu-
ra esclata en tota la seva esplendor i 
els drets fonamentals s’enforteixen. 
Per aquesta raó, milers de persones 
fugen dels seus països d’origen i s’es-
tableixen a Europa amb l’esperança 
de trobar una situació més favorable. 
Els camps de refugiats, que en un ori-
gen van ser plantejats per donar asil 
temporal, s’han convertit, en aquesta 
última dècada, en assentaments per-
manents, molts d’ells, més poblats que 
les mateixes ciutats europees. A través 
de l’experiència viscuda in situ per un 
periodista, coneixerem quina és l’au-
tèntica realitat d’alguns dels camps de 
refugiats d’Europa com el d’Adasevci, 
a la frontera de Sèrbia amb Croàcia o 
el de Grande-Synthe, a prop de Dun-
kerque i Calais (Kurdistan). 

LA POLÍTICA AL JAPÓ N
Dimecres de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Ariadna Villalba
Explorarem la història de la política al 
Japó en els darrers segles, amb espe-
cial atenció a les aliances i relacions 
forjades des de les dues Guerres Mun-
dials. Parlarem sobre el seu sistema 
polític i quina és la seva realitat actual: 
principals partits polítics del país i com 
es reflecteix a la societat japonesa. 
Analitzarem en detall quines són les 
claus de la política exterior del país, 
com és la seva relació amb el gegant 
asiàtic xinès, així com l’ascens del 
Japó com a gran potència mundial. 

ACTUALITAT ECONÒMICA: 
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Òscar Ramírez
Immersos ja en la crisi de 2023, com 
gestionen els grans inversors el seu 
patrimoni per preservar-lo i fer-lo 
créixer? Quin impacte tindrà la intel-
ligència artificial sobre la societat, 
l’economia i la humanitat? Hem de 
preocupar-nos-en? A través de l’actu-
alitat econòmica aprendrem, de forma 
amena, conceptes econòmics i finan-
cers que ens ajudaran a sobreviure en 
el món actual. 

HISTÒRIA

DÉUS, HEROIS I MONSTRES DE 
LA MEDITERRÀNIA: LA MITOLOGIA 
GRECO-ROMANA N
Dilluns de 17.15 a 18.45 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Borja Pelegero
Com totes les cultures, la dels antics 
grecs i romans va desenvolupar un 
conjunt d’històries per donar respos-
ta a les grans preguntes de la vida, o 
el que és el mateix, una mitologia. Els 
mites grecoromans estan atapeïts de 
divinitats, humans amb superpoders 
i éssers fantàstics. Ens endinsarem 
en aquest món i coneixerem els seus 
principals protagonistes passant per 
la gran família de Zeus, herois com 
Aquil·les i Perseu o les aventures de les 
quals van participar els dotze treballs 
d’Hèracles.

HISTÒRIA DELS GRANS IMPERIS:  
ROMA I L’IMPERI ROMÀ

Dimarts de 19.45 a 21.15 h (10 sess. Inici 
25 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Jordi Pisa
Els grans imperis s’han succeït al llarg 
de la història d’Europa i del Mediter-
rani. 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. Aquesta primavera 
ens centrarem en la història de Roma 
i l’Imperi romà, el gran conqueridor del 
Mediterrani.

HISTÒRIA DE CATALUNYA: DE 
L’AUGE MEDIEVAL A L’ÈPOCA 
DELS REIS CATÒLICS

Dimarts d’11.30 a 13 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Jordi Pisa
Catalunya va viure un període d’auge 
social i comercial al llarg dels s. XIII i 
XIV, etapa que fou seguida per una cri-
si i per la incorporació a la Monarquia 
Hispànica de la mà de la dinastia Tras-
tàmara. Descobrirem un nou capítol de 
la història de Catalunya, des de l’època 
d’esplendor alt medieval al regnat dels 
Reis Catòlics.

L’EUROPA DE 1939 A 1957: DE 
LA CATÀSTROFE A LA NOVA 
ESPERANÇA

Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Alberto Pellegrini
Ens endinsarem en els anys més foscos 
de la història recent d’Europa, quan tot 
el continent es va veure convertit en 
un camp de batalla durant la Segona 
Guerra Mundial i va ser testimoni dels 
apocalíptics horrors perpetrats pels 
nazis i pels seus aliats. En finalitzar el 
conflicte, els països europeus, enmig 

de les ruïnes, van ser capaços de re-
construir-se i de donar pas a una nova 
etapa d’esperança per la ciutadania, 
superant les divisions del passat i co-
mençant a forjar el camí cap a la unió 
del continent amb la construcció de les 
primeres institucions comunitàries.

HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS: 
ELS ANYS DE PROJECCIÓ I 
CONSOLIDACIÓ N
Dimecres de 10 a 11.30 h (9 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Rokayah Navarro
A principis del s. XX, els Estats Units 
van experimentar canvis en els par-
tits polítics fruit del sorgiment d’altres 
partits menors, les dones comencen a 
exigir el dret a vot i s’inicia la Prime-
ra Guerra Mundial, moment en què es 
posen les bases polítiques del sistema 
actual de la mà del progressisme de 
Woodrow Wilson. Farem aquest re-
corregut fins als anys noranta, quan 
finalitza la Guerra Freda i s’estableix el 
Nou Ordre Mundial, liderat hegemòni-
cament per la potència vencedora mo-
ral de l’etapa bipolar.

L’ISLAM, PEÇA CLAU 
PER ENTENDRE EL MÓN 
CONTEMPORANI N
Dilluns de 12.30 a 14 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Laura Benguerel
Per entendre els conflictes i les proble-
màtiques existents en el món, és clau 
conèixer les manifestacions de l’Islam, 
els conceptes bàsics de la religió, la 
cultura i les tradicions. Aquesta prima-
vera ens endinsarem en el món de l’Is-
lam i analitzarem tots aquests aspec-
tes, incidint en el caràcter no monolític 
de les seves creences.

ELS GRANS ESDEVENIMENTS 
DE LA HISTÒRIA DEL 
SEGLE XX: UNA MIRADA 
CINEMATOGRÀFICA N
Dimecres de 12.30 a 14 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Daniel Roig
Una aproximació històrica als grans 
esdeveniments i períodes de la història 
del s. XX, en què l’eix central serà el 
cinema i l’audiovisual. Un recorregut 
a través del qual contextualitzarem 
els fets històrics i analitzarem com 
aquests van quedar reflectits a la gran 
pantalla. Abordarem aspectes com el 
cinema anticomunista nord-americà 
amb la Guerra Freda, com es va filmar 
la Primera Guerra Mundial en els dife-
rents fronts, quin tipus de cinema es 
podia veure a les sales de cinema del 
París o el Berlín de 1915 o quin va ser el 
paper que va tenir el cinema en la pro-
paganda bolxevic des de l’esclat de la 
Revolució Russa, entre molts d’altres.
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HISTÒRIA I ESTÈTICA RUSSA: 
DEL REALISME SOCIAL AL 
REALISME SOCIALISTA  N
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Lina Gorbaneva
Des d’un punt de vista històric, polític i 
cultural, coneixerem les principals con-
trovèrsies de la història, l’estètica i el 
pensament rus i soviètic, des de la se-
gona meitat del s. XIX fins a l’estalinis-
me. A través de vuit moments cabdals 
de la història russo-soviètica, veurem 
com l’art esdevé l’escenari de conflictes 
i debats polítics. A més a més, analit-
zarem l’evolució del pensament social 
i estètic, des de les utopies populistes 
del s. XIX de l’escola realista fins a l’Es-
tat totalitari i l’establiment del realisme 
socialista amb Stalin.

IL·LUSTRES CATALANES I 
CATALANS EN L’OBLIT N
Dijous de 17 a 18.30 h (9 sess. Inici 20 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professor: Marc Jobani
Sabies que la Pepa Colomer va ser la 
primera dona a obtenir el títol oficial de 
la Direcció General d’Aeronàutica Civil 
Espanyola? O que Abdó Terrades va ser 
el fundador del partit republicà a l’Estat 
Espanyol? Un curs de biografies que 
ens portarà a conèixer personalitats ca-
talanes que sens dubte van il·lustrar la 
societat del seu temps, però que, per un 
motiu o altre, han quedat relegades a un 
coneixement parcial o quasi nul per part 
de les generacions posteriors: Teresa 
Claramunt, Pere Felip Monlau, Lluïsa 
Vidal, Narcís Monturiol Colomer i tants 
altres que indiscutiblement mereixen el 
reconeixement com a pilars de la nostra 
memòria col·lectiva.

CONEIX BARCELONA: ELS  
ANTICS HOSPITALS I SANATORIS  
DE LA NOSTRA CIUTAT N
Dilluns de 10.30 a 12.30 h (7 sess. Inici 
24 d’abril) Preu: 76,06 €
Professor: Pere Cowley
Curar la ciutat? Hospitals, sanatoris, 
centres d’atenció primària, clíniques 
privades. Guerres i epidèmies, inves-
tigadores i urbanistes. Us convidem a 
passejar entorn de la història de la salut 
de Barcelona i a descobrir com ha evo-
lucionat al llarg dels segles. A través de 
set rutes experimentarem com la salut 
s’estén tant dins com fora dels centres 
sanitaris i coneixerem històries, curio-
sitats i llegendes. Visitarem el Col·legi 
de Cirurgia de Barcelona, l’Hospital de 
la Santa Creu i l’Antic Institut Mental de 
la Santa Creu, entre molts d’altres.

CONEIX BARCELONA: 
HISTÒRIES I ANÈCDOTES DE LA 
NOSTRA CIUTAT

Dijous de 10.30 a 12.30 h (7 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 76,06 €
Professor: Marc Jobani
On es troba el barri de l’Òstia? Per què 
diuen que és inventat el barri Gòtic? 

Qui van ser els marranos de la ciutat? 
Com era Barcelona abans de l’any de la 
picor? Us proposem refrescar la nostra 
memòria urbana amb set passejades 
durant les quals recordarem aquestes 
i altres apassionants històries d’una 
Barcelona que les ha vist de tots co-
lors, textures i sabors.

RACONS DE BARCELONA: 
L’ENCANT DELS JARDINS 
HISTÒRICS

Dimarts de 17 a 19.30 h (Inici 2 de maig) 
Dimecres de 10.30 a 13 h (Inici 3 de 
maig) 
Professor: Oleguer Biete
5 sess. Preu: 67,92 €
Caminant entre escultures clàssiques 
i racons romàntics experimentarem 
les sensacions dels antics propietaris 
de finques senyorials de la ciutat, tot 
parlant d’art, mitologia, natura i histò-
ria. Descobrirem la bellesa d’aquests 
espais de la ciutat, en un moment en 
què els jardins es mostren amb tot el 
seu esplendor.

ANTROPOLOGIA

MORT, CULTURA I TRADICIÓ: 
UNA PERSPECTIVA 
ANTROPOLÒGICA  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Jessica Morente
Què és la mort per a les diferents cultu-
res? Per què cada cultura ha desenvo-
lupat els seus propis rituals i costums 
per ajudar les persones en el procés de 
dol? Partint de la idea social de la mort, 
i des d’un punt de vista antropològic, 
coneixerem com les diferents cultures 
del món entenen el concepte de mort 
i quins són els processos de dol que 
duen a terme. Ens familiaritzarem amb 
aquestes tradicions i analitzarem com 
han canviat al llarg de la història.

DESCOBRINT HISTÒRIES 
LLUNYANES: LA SOCIETAT 
JAPONESA A TRAVÉS DE LA 
SEVA CULTURA  N
Dilluns de 10.30 a 12 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professors: Oriol Estrada i Ferran Cano
Cada cop hi ha més facilitats per des-
cobrir històries llunyanes i la majoria 
hem llegit algun llibre o còmic japonès 
o hem vist alguna pel·lícula realitzada 
al país nipó. Partint d’aquest imagina-
ri, ens centrarem a descobrir aquells 
temes o motius més comuns que ens 
permetran conèixer molt millor la so-
cietat japonesa. Realitzarem un anàlisi 
en profunditat de la seva cultura a tra-
vés de l’amor, la família, la mort, i fins i 
tot la seva relació amb la tecnologia, i 
farem un repàs a com s’ha tractat a la 
literatura, el cinema i l’audiovisual.

ART I PENSAMENT

FILOSOFIA

GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dimarts de 9.45 a 11.15 h (9 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 75,35 €
Professor: Nacho Bañeras
La història de la filosofia està construï-
da a través d’un magma de preguntes, 
moltes de les quals no només estan 
vigents, sinó que encara tenen la capa-
citat de sacsejar-nos, convidant-nos a 
viure d’una forma més complexa i ma-
dura. Quina és l’essència del món? Fins 
a on arriba la nostra dimensió crítica? 
Som responsables de la nostra vida? 
Avui som capaços de pensar de veritat? 
Conèixer els grans temes de la filosofia 
és, en realitat, endinsar-nos en nosaltres 
mateixes per a descobrir les nostres in-
quietuds, reptes i incerteses i una ocasió 
per deixar-nos acompanyar per grans 
figures de la història de la filosofia.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: 
DELS PRESOCRÀTICS A LES 
ESCOLES HEL·LENÍSTIQUES N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. Inici 
19 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Joan Méndez
En la història de la filosofia hi ha un 
nucli de qüestions al voltant del qual 
gira el debat filosòfic. Des del nostre 
present, marcat per la crisi dels fona-
ments, revisarem aquelles idees filo-
sòfiques, nocions, reflexions i conei-
xements que han posat la base de la 
nostra cultura, així com les figures clau 
que les han desenvolupat i difós.

FILOSOFIA APLICADA PER 
COMPRENDRE EL MÓN QUE 
ENS ENVOLTA

Dijous de 19.15 a 20.45 h (10 sess. Inici 
27 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Ferran Caballero
Dedicarem cada sessió a comentar, 
des d’un vessant eminentment pràctic, 
una temàtica concreta tal com aques-
ta ha estat analitzada amb profunditat 
per un filòsof o filòsofa reconeguts a la 
història del pensament. Volem mostrar, 
d’aquesta manera, com el pensament 
filosòfic pot contribuir a millorar la nos-
tra comprensió de la realitat que ens 
envolta.

FILOSOFIA I CINEMA: 
QÜESTIONANT LA VERITAT 
DES DE LA CAVERNA 
CINEMATOGRÀFICA  N
Dimecres de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Javier Urrutia
Una aproximació cinematogràfica i fi-
losòfica a l’essència ambivalent de les 
imatges, situades a un espai intermedi 
entre la veritat i la mentida. Ens acosta-

rem als eixos teòrics que defineixen la 
postmodernitat: el narcisisme, el rela-
tivisme i la posteritat, desenvoluparem 
un pensament crític i una sensibilitat 
estètica a través del cinema i la filoso-
fia. Guiaran el recorregut escenes de 
Muybridge, Epstein, Riefenstahl, Go-
dard, Antonioni, Bergman, Akerman, 
Hitchcock, Varda, Lynch, Shyamalan, 
Ducournau, Herzog, etc. i fragments 
de Plató, Nietzsche, Deleuze, Arendt, 
Sontag, Lipovetsky, Barthes, Zafra, 
Gescinska, etc.

QUIN ÉS EL COST DE LA 
LLIBERTAT? UNA APROXIMACIÓ 
A LA FILOSOFIA POLÍTICA 
CONTEMPORÀNIA

Dilluns de 17.30 a 19 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Joan Méndez
Quins són els principis del liberalis-
me? S’ha de prioritzar l’individu o la 
col·lectivitat? Quins fonaments filosò-
fics regeixen els sistemes polítics del 
món? En què es basen el capitalisme i 
el comunisme? Existeixen alternatives 
al sistema actual? Amb l’ajuda de Pla-
tó, Aristòtil, Locke, Adam Smith, Milton 
Friedman, Judith Shklar, John Rawls i 
Slavoj Zizek entre d’altres, tractarem 
de donar resposta a aquestes qües-
tions i abordarem els grans temes de 
la filosofia política, moral i econòmica.

ART

LES GRANS OBRES DE LA 
HISTÒRIA DE L’ART N
Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. Inici 
26 d’abril ) Preu: 81,49 €
Professora: Judith Méndez
Explorarem diverses obres d’art que 
al llarg dels segles han aconseguit 
transcendir la seva època per emoci-
onar-nos avui dia. Peces d’artistes ma-
gistrals que ens remouen amb el seu 
contingut simbòlic o formal, i que ens 
permeten parlar de la nostra història. 
Analitzarem aquelles obres que es tro-
ben als manuals d’història de l’art, però 
també explorarem altres que, malgrat 
no ser tan conegudes, mereixen formar 
part de la genealogia anomenada “Les 
Grans Obres de la Història de l’Art”.

DE LA RUTA DE LA SEDA A LA 
RUTA DE LES IDEES, DE ROMA 
A BEIJING: ART, CULTURA I 
PENSAMENT  N
Dijous de 18.15 a 19.45 h (9 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professor: Víctor Pallejà
Les cultures de la Ruta de la Seda 
constitueixen un ecosistema humà que 
s’estén per tres continents amb un va-
luosíssim patrimoni artístic. Farem un 
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recorregut per conèixer els sistemes 
de pensament i religions més signi-
ficatius en aquesta via de transferèn-
cies d’idees entre Orient i Occident. 
Prendrem les ciutats de Roma i Beijing 
com a referència geogràfica i el seu 
període de més esplendor com a marc 
temporal. Progressivament, des de la 
Mediterrània grega fins a la Xina tao-
ista, visualitzarem el que avui sabem 
d’acord amb la recerca més actual al 
nostre abast.

LA RUTA DE LA SEDA. DEL 
SEGLE XV A L’ACTUALITAT: ART, 
HISTÒRIA I COMERÇ 

Dijous de 16.30 a 18 h (9 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professor: Víctor Pallejà
La Ruta de la Seda és un terme ideal 
per designar la simbiosi cultural gene-
rada dins de l’espai eurasiàtic. Gràcies 
a un procés més que mil·lenari, mol-
tes més coses que la seda han estat 
objecte de comerç i de guerra, rebuig 
i acceptació universals. En qualsevol 
cas, aquesta xarxa ha estat la via per 
excel·lència dels contactes entre Ori-
ent i Occident. Farem un recorregut 
per  comprendre la dinàmica de la Ruta 
de la Seda i els intercanvis viscuts dins 
del seu espai històric, contemplant tres 
aspectes interdependents: la cultura, 
la política i la tecnologia.

EL RETROBAMENT AMB EL 
PASSAT: LES CULTURES DEL 
TERRITORI MESOAMERICÀ I 
ANDÍ  N
Dimarts de 17.15 a 18.45 h (10 sess. Inici 
25 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Cristina Calamote
Ens aproximarem a les cultures que 
habitaren el territori mesoamericà i la 
zona andina a partir dels conceptes de 
religió, símbol, societat, política i de 
les relacions interculturals. Coneixe-
rem la «cultura mare» de Mesoamèrica 
– l’olmeca -, la cultura maia i l’imperi 
asteca, entre molts altres. El curs in-
clou una visita al Museu Etnològic i de 
Cultures del Món de Barcelona. Les 
entrades aniran a càrrec de les perso·
nes participants.

L’ARQUITECTURA A L’ANTIGA 
GRÈCIA  N
Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Carmina Vivas
Coneixerem els orígens del nostre art i 
de la nostra cultura, que tenen la seva 
matriu a l’antiga Grècia. Esbrinarem els 
fonaments d’una estètica harmoniosa, 
a la mesura de l’home. Farem un re-
corregut visual per obres magnífiques 
de l’arquitectura: El Partenó, l’Estadi 
d’Olímpia, El Santuari d’Apol·lo a Del-
fos o el Teatre d’Epidaure, les restes 
arqueològiques de Selinunte o Seges-
ta a Sicília.

EL GÒTIC: L’EUROPA DE LES 
CATEDRALS N
Dilluns de 10.30 a 12 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Laura Benguerel
Els s. XII i XIII van ser moments de can-
vis vertiginosos en la cultura europea. 
El creixement insòlit de les ciutats, 
l’autoritat dels bisbes substituint la 
primacia dels monestirs i l’ascens im-
parable del poder reial, van modificar 
el mapa de les cultures. La catedral es 
va convertir en el nou signe dels temps. 
Us proposem un viatge al passat, en-
dinsant-nos en l’art, la cultura, la reli-
gió, els costums i les maneres de viure 
que van configurar la morfologia de la 
vella Europa.

PALAUS RENAIXENTISTES I 
VIL·LES PALADIANES  N
Divendres de 17 a 18.30 h (8 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Carmina Vivas
Una incursió a l’arquitectura dels pa-
laus italians del Renaixement com els 
Pitti, els Mèdici o els Gonzaga, que 
van inaugurar una nova forma d’ha-
bitatge urbà gràcies a arquitectes tan 
importants com Alberti, Michelangelo 
o Sangallo. Passejarem pel Gran Canal 
de Venècia per gaudir de la Ça D’Oro i 
d’altres i estudiarem les Vil·les de Pa-
lladio, atenent a la nova situació eco-
nòmica de la ciutat dels canals.

L’ ARQUITECTURA BARROCA: UN  
ART AL SERVEI DEL PODER N
Dilluns de 17.30 a 19 h (6 sess. Inici 8 de 
maig) Preu: 48,90 €
Professora: Carmina Vivas
Ens endinsarem a l’Europa de las grans 
monarquies i dels fastuosos palaus 
com Shönbrun, Versalles o l’Hermi-
tage. Descobrirem el nou urbanisme 
de Roma amb les grans avingudes i 
places com la Piazza Navona i la del 
Vaticà, així com les grans esglésies i 
catedrals d’arreu d’Europa, com San 
Pau de Londres o San Carles de Viena. 
Estudiarem la fantasia i el color d’una 
època de contrastos en què l’esplen-
dor i la decadència caminaren plegats.

L’ART EN EL CONTEXT DE LA 
REVOLUCIÓ FRANCESA  N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Marcos Yáñez
La Revolució Francesa és la fita històri-
ca que canviarà la percepció del poder, 
la sobirania i la política per sempre, si-
tuant-se com a escenari central d’un 
període on conceptes com modernitat, 
ciutadania i progrés veuran la seva rea-
lització en la història. Davant convulsi-
ons com les revolucions burgeses, les 
invasions napoleòniques o les guerres 
d’independència, el món de l’art no 
serà aliè i passarà de la cort als sa-
lons, del barroc al Romanticisme, del 

neoclàssic al realisme social. Entendre 
un període tan important com aquest 
és fonamental per entendre el món en 
què vivim.

LA PINTURA DE LES PRIMERES 
AVANTGUARDES  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Marcos Yáñez
La reflexió filosòfica i artística que es 
va produir en abandonar l’impressi-
onisme va obrir un ventall immens de 
possibilitats d’expressió i noves con-
cepcions sobre la pintura i sobre l’art 
mateix. Aquesta reflexió coincidirà 
amb les noves formes que l’home eu-
ropeu té d’entendre’s a si mateix: un 
nou art per a un nou home. El resultat 
seran les diferents avantguardes pictò-
riques: fauvisme, cubisme, futurisme, 
surrealisme, etc., amb les seves obres 
i manifestos, en un dels períodes més 
emocionants de la història.

“EN L’ART, NO HI HA NI PASSAT, 
NI FUTUR”. UNA APROXIMACIÓ 
PER LA VIDA I OBRA DE PABLO 
PICASSO  N
Dimarts d’11.45 a 13.15 h (6 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 48,90 €
Professora: Maria Vallverdú
L’any 2023 es commemora el 50è ani-
versari de la mort de Picasso. Si hi ha 
un artista que defineix el s. XX, amb 
tota la seva crueltat, violència, passió, 
excessos i contradiccions, és sens 
dubte Picasso. Us convidem a desco-
brir Pablo Picasso, un geni, una icona, 
un pintor inimitable que va revolucionar 
l’art del segle passat. S’alternaran les 
sessions teòriques a La Casa Elizalde 
amb visites a exposicions sobre l’artis-
ta. Les entrades aniran a càrrec de les 
persones participants. 

L’ART DE LES SEGONES 
AVANTGUARDES  N
Dimecres d’11.30 a 13 h (8 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Carmina Vivas
Esbrinarem els missatges que s’ama-
guen darrere les tendències artístiques 
tan debatudes de la segona meitat del 
s.XX com l’Expressionisme Abstracte, 
el Pop Art, l’Op Art, l’Hiperrealisme i 
l’Art Conceptual. Estudiarem els autors 
més representatius: Pollock, Rothko, 
Warhol, Litchenstein, Oldenburg, Va-
sarely, Christo Jaracheff, etc., així com 
l’empremta que el seu art ha suposat 
en les ciutats europees i en la vida cul-
tural de la nostra societat.

L’ART I LA FI DE L’ART: EL MITE 
DE L’ÚLTIM QUADRE  N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Eduard Cairol
Des de l’època romana la idea de la fi 
de la pintura és un tòpic reiterat entre 
historiadors de l’art i filòsofs. Parado-

xalment, però, aquesta idea ha estat en 
realitat un estímul per projectar la pin-
tura cap a dimensions i territoris des-
coneguts. L’art és objecte de tots els 
interrogants possibles, sembla haver 
destruït l’elegància, el luxe i l’harmonia 
que s’ha anat gestant des d’èpoques 
anteriors. Què se n’ha fet de la belle-
sa, doncs? Mereix el nom d’art, si ho 
comparem amb la Capella Sixtina? A 
través d’artistes com Duchamp, Miró 
o Warhol, explorarem aquesta dialèc-
tica entre el final i el naixement d’un 
nou art. 

DESCOBREIX L’ART DE LA TEVA 
CIUTAT 

Dimarts d’11 a 13 h (Inici 2 de maig) 
Divendres d’11 a 13 h (Inici 5 de maig) 
Professora: Alba Vendrell
7 sessions. Preu: 76,06 € 
Un recorregut per la cultura i l’art de 
Barcelona, des de l’antiguitat a la con-
temporaneïtat, passant per tots aquells 
moviments artístics que han fet possi-
ble la imatge de la Barcelona dels nos-
tres dies. Les entrades aniran a càrrec 
de les persones participants.

VIATGI A LES PROPERES 
EXPOSICIONS

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

Divendres d’11 a 13 h (Inici 28 d’abril) 
Professora: Judith Soler

Dimarts de 17 a 19 h (Inici 25 d’abril) 
Professora: Maria Vallverdú

Dijous d’11 a 13 h (Inici 4 de maig) 
Professora: Alba Vendrell

Dijous de 17 a 19 h (Inici 4 de maig)
Professora: Loli Acebal
7 sessions. Preu: 76,06 €
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.

LITERATURA

GRANS NOVEL·LES DE TOTS 
ELS TEMPS

Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Iris Llop
Analitzarem i comentarem algunes de 
les millors novel·les de la literatura uni-
versal per gaudir del plaer de la lectura, 
compartir les emocions que desperten 
i descobrir els recursos narratius i el 
context que les sustenten. Aquesta 
primavera ens endinsarem en novel-
les que s’inspiren o reescriuen obres, 
mites i personatges de l’Antiguitat com 
Frankenstein o el prometeu modern 



10 11 

de Mary Shelley, Memòries d’Adrià de 
Marguerite Yourcenar i La quarta paret 
de Sorj Chalandon, entre d’altres.

GAUDINT DE LA POESIA

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Héctor Mellinas
La poesia circula per tota mena de 
camins: alguns que creiem que conei-
xem molt bé, altres que ens semblen 
raríssims... La millor manera de com-
prendre qualsevol d’aquests camins és 
caminant-los, i així, seguint rastres, re-
passant 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

CINEMA, CRISI EXISTENCIAL I 
TRANSFORMACIÓ: DE SOFIA 
COPPOLA A KATTY GREEN

Dijous d’11 a 13 h (8 sess. Inici 27 d’abril) 
Preu: 86,93 €
Professora: Mònica Rovira
Si hi ha alguna cosa que el cinema ha 
aconseguit reflectir a la perfecció, ja 
sigui pel seu interès per apropar-se a 
la realitat o per la seva necessitat d’ex-
pressar-se, són les crisis existencials i 
les pors envers a possibles canvis. Vi-
sualitzarem i analitzarem pel·lícules on 
les protagonistes travessen un període 
de qüestionament i senten la neces-
sitat de canvis significatius en la seva 
vida. Veurem com diferents cineastes, 
Clair Denis, Charlie Kaufman o Wim 
Wenders, entre d’altres, despleguen la 
seva mirada en relats de crisi existen-
cial i transformació.

UNA VOLTA AL MÓN A TRAVÉS 
DE LA PANTALLA: DE L’ÍNDIA 
ALS PAÏSOS DE L’EST

Dimarts de 19 a 20.30 h (9 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Judith Vives
Us proposem recórrer diferents pa-
ïsos del món per conèixer les seves 
cinematografies autòctones. Cada 
trimestre visitarem diferents països, 
per repassar breument la història del 
seu cinema: ens fixarem en els grans 
directors, les estrelles de renom i els 
títols de referència de cada nacionali-
tat. Aquest trimestre visitarem l’Índia, 
Hong Kong, Corea, Txèquia, Polònia i 
els cinemes de l’est. 

LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC 
I AUDIOVISUAL

Dijous de 18.15 a 19.45 h (10 sess. Inici 
20 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Alexis Racionero
El cinema i el llenguatge audiovisual es 
fonamenten en unes formes pròpies i 
específiques que van més enllà de la 
narrativa en imatges. Confluint amb 

altres formes culturals, el cinema ha 
donat peu al fenomen contemporani de 
les sèries. Aquesta primavera veurem 
la importància de la imatge i les seves 
tipologies. Hi ha imatges narratives, al-
tres més estètiques, algunes que bus-
quen contactar amb el subconscient. 
Tant el cinema com les sèries modulen 
les característiques de la imatge en 
funció del que volen explicar i el tipus 
d’audiovisual que volen crear. Veurem 
exemples de diferents èpoques de la 
història del cinema, sense perdre de 
vista les sèries del moment.

ANEM AL CINEMA

Divendres de 19 a 20.30 h (5 sess. Inici 
21 d’abril) Preu: 40,75 €
Sessions a La Casa Elizalde: 21 i 28 
d’abril, 12 i 26 de maig i 9 de juny. La 
primera sessió és un visionat de pel·
lícula a l’aula.

Professora: Judith Vives
Coneixerem la diversitat d’oferta cine-
matogràfica de Barcelona i aprendrem 
a tenir una orientació crítica. Veurem i 
comentarem films de diferents estils. 
Les entrades aniran a càrrec de les 
persones participants. 

EN SÈRIE: DE TWIN PEAKS A 
LOS SOPRANO  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Oriol Rosell
Les sèries són el format audiovisual 
més celebrat al s. XXI. Algunes, com 
“Los Soprano” o “The wire”, són ja 
clàssics de la ficció televisiva. D’altres, 
com “Friends” o “Twin Peaks”, han es-
devingut autèntics objectes de culte 
popular. Hi ha sèries de tota mena i per 
a tothom: romàntiques, dramàtiques, 
comèdies, musicals, policíaques... Al-
gunes són relats que s’estenen al llarg 
de vàries temporades i altres són auto-
conclusives. Us proposem fer un repàs 
per la història de les sèries, conèixer 
les diferents tipologies i analitzar qui-
nes han estat les millors i per què.

MÚSICA

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Jordi Clos
Aquesta primavera us convidem a fer 
un passeig per l’òpera francesa. Una 
visita als compositors més rellevants 
del panorama francès, però també una 
mirada a molts dels compositors que 
tot i no ser francesos van adaptar o 
acomodar les seves obres al gust i a la 
llengua francesa. Veurem i treballarem 
òperes de Gounod, Bizet, Massenet, 
Ravel, Poulenc... i també de Rossini, 
així com algunes de les versions fran-
ceses d’òperes de Verdi i d’altres com-
positors.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA 
PASSIÓ FETA MÚSICA 

Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Cristina Álvarez
Què és una òpera? Per què ens emo-
ciona i ens commou? On, quan i com 
va anar creixent i transformant-se? 
Aquesta primavera coneixerem com el 
nou impacte del romanticisme literari 
i pictòric trobarà ressò immediat en 
les figures de Beethoven, Schubert i 
la posterior generació de compositors 
alemanys i com a la perifèria d’Europa 
s’està cercant, en la tradició popular, 
l’arrel d’una música pròpia. Germànics 
i francesos forjaran les seves sonori-
tats tot preparant un pont cap al s. XX.

LA BELLESA DE L’ÒPERA: BEL 
CANTO VERSUS VERISME  N
Divendres d’11.15 h a 12.45 h (10 sess. 
Inici 28 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Cristina Álvarez
L’experiència sonora del Bel Canto i 
el Verisme musical solen estar plens 
de moments estètics difícils d’oblidar 
per l’artista i l’oient. Qui no ha cantat 
fragments d’àries a la dutxa sense ado-
nar-se’n? Dibuixarem els punts de con-
tacte entre la bellesa apol·línia del bel 
canto en contraposició a la bellesa dio-
nisíaca del verisme. Sent aparentment 
tan diferents, com és que tothom les 
rep tan properes al cor, quins són els 
elements que fan que aquesta conne-
xió sigui tan precisa i que sobrevisqui 
al pas del temps? Analitzarem a fons 
grans òperes com l’Elisir d’Amore de 
G. Donizetti i La Bohème de G. Puccini, 
entre d’altres.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: 
INTRODUCCIÓ AL SEGLE XX

Dimecres de 20 a 21.30 h (5 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 40,75 €
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la músi-
ca, des de la recerca de nous llenguat-
ges dels inicis del s. XX, l’impressionis-
me de Debussy i l’expressionisme de 
Schönberg, fins a la introducció a les 
noves tendències aparegudes després 
de la Segona Guerra Mundial.

EL JAZZ: UNA IMMERSIÓ EN UN 
OCEÀ SENSE FONS N
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Pedro Pablo Polo
Aprofundirem en els elements més 
característics del jazz. Desglossarem 
amb deteniment el desenvolupament 
històric del gènere i el vincularem amb 
els debats filosòfics, ètics i sociopolí-
tics que van anar sorgint des del seu 
naixement. Ens endinsarem a les vides 
i els detalls quotidians que van cons-
truir la figura i el mite dels personatges 
més importants del gènere com Billie 
Holiday i Charlie Parker. 

NATURA I CIÈNCIA

NATURA

NATURA I SENDERISME: 
GAUDINT DELS PAISATGES DE 
PRIMAVERA

Dissabte de 10 a 13 h (4 sess. Inici 6 de 
maig) Preu: 65,19 €
Professor: Sergi Lozano
Caminarem i ens endinsarem al bosc i 
a la muntanya, descobrint i interpretant 
el patrimoni natural i històric del nostre 
territori, amb rutes com La Via Nicolau, 
el Castell de Besora, Montseny/Les 
Agudes i la Fageda d’en Jordà/Vol-
cans de la Garrotxa. Dificultat baixa/
moderada. Es recomana portar calçat 
adequat de muntanya. Les sortides no 
són accessibles amb transport públic. 
Es recomana estar en forma física su·
ficient per ser capaç de caminar 8 km i 
pujar 400 m de desnivell.

CIÈNCIA

ELS HUMANS I LA NATURA: 
ADAPTACIÓ, CONVIVÈNCIA I 
COLONITZACIÓ  N
Dilluns de 17.30 a 19 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Cristina Junyent
Coneixerem com els humans complei-
xen les mateixes lleis naturals que tots 
els altres organismes que ens acompa-
nyen, perquè formem part de la natura. 
A través de les estratègies de vida d’al-
tres grups d’éssers vius, veurem com 
nosaltres ens hem adaptat a l’entorn. 
Com, havent colonitzat tot el planeta, 
ens hem anat adaptant als diferents 
indrets, fet que es fa palès en determi-
nades manifestacions físiques.

ASTRONOMIA: DEL BIG BANG A 
L’APARICIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ 

Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professor: Albert Morral
Com es va formar l’Univers i què va 
passar en els primers instants de la 
seva creació? Com i quan es van for-
mar el sol i els planetes? Què sabem 
i què no sabem encara de l’Univers? 
Us convidem a fer un viatge des dels 
seus orígens fins a l’aparició de l’ésser 
humà. Explicarem el que se sap de cinc 
moments claus per a la nostra existèn-
cia: l’origen de l’Univers, l’origen de la 
Via Làctia, l’origen de la Terra, l’origen 
de la vida i l’origen dels humans. Farem 
un petit tastet de cosmologia, astrofísi-
ca, biologia i paleontologia.
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LA FÍSICA QUÀNTICA: 
CONCEPTES I CONSEQÜÈNCIES 
PEL SEGLE XXI 

Dilluns de 19.15 a 20.45 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Carlo Marconi, 
d’Informació Quàntica de la UAB
La física quàntica, juntament amb la 
teoria de la relativitat d’Albert Einstein, 
és una de les grans revolucions del s. 
XX. El seu formalisme permet descriu-
re els fenòmens físics que tenen lloc a 
les escales més petites. Analitzarem el 
seu desenvolupament, començant per 
les observacions experimentals que la 
van impulsar. Explorarem els fenòmens 
de l’entrellaçament i de la no localitat i 
veurem exemples de tecnologies mo-
dernes que estan basades en els prin-
cipis de la mecànica quàntica: des de 
la criptografia quàntica fins a la com-
putació i la intel·ligència artificial.

TÈCNIQUES AVANÇADES DE 
NEUROIMATGE: PAPARAZZIS 
DEL CERVELL  N
Dimecres de 17.15 a 18.45 h (10 sess. Ini-
ci 26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Marc López
Una oportunitat per descobrir les tèc-
niques avançades d’imatge utilitza-
des per a estudiar el sistema nerviós. 
Aprendrem les tècniques més moder-
nes, com la ressonància magnètica, 
la tomografia computeritzada, les 
imatges de difusió, les imatges funci-
onals i estructurals. Parlarem sobre la 
fisiopatologia dels trastorns neurolò-
gics i psiquiàtrics, i sobre com aplicar 
aquest coneixement per a interpretar 
les imatges. 

CIÈNCIA I DELICTE: INTRODUCCIÓ  
A LA CRIMINOLOGIA

Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Ariadna Trespaderne
Ens endinsarem en l’apassionant món 
de la criminologia per conèixer les 
víctimes i els agressors, les diverses 
formes de violència, les seves causes 
i totes les claus que envolten el delicte. 
Si ets un amant de la novel·la negra, 
t’esperem! 

CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

PER QUÈ PROCRASTINEM? 
EIENS PER ENTENDRE-HO I 
ABORDAR-HO

Dijous de 12 a 13.30 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Elena Ramírez
Deixar-ho per a després, postergar, 
posposar, pensar “millor per demà”, és 

a dir, procrastinar, sovint ens bloque-
ja el pas a algunes accions o preses 
de decisions. No només pot boicote-
jar-nos sinó que també pot interpre-
tar-se i confondre’s amb la mandra, la 
falta de responsabilitat o de compromís 
i, per tant, acabar generant malestars i 
tensions emocionals considerables. Us 
proposem fer una mirada més comple-
ta i saludable que ens ajudi a enten-
dre per què procrastinem i com poder 
abordar-ho de forma intel·ligent i sana.

LA FELICITAT: GARANTIA 
DE SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL N
Dimecres de 17.30 a 19 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Zeneida Sardà
Tots volem ser feliços. És un dels ob-
jectius que tothom té a la vida, fins 
i tot sense plantejar-nos-ho. Quan 
pensem que no som feliços és perquè 
tenim un sentiment de pèrdua o de 
mancança en l’àmbit afectiu, psico-
lògic o material. Una oportunitat per 
veure que la felicitat està en nosaltres 
mateixes, en la nostra psique, i que 
aconseguir ser feliços depèn essen-
cialment de nosaltres. 

SAVIESA ESTOICA PER UNA 
VIDA PLENA  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Anjelica Pérez
Ens endinsarem en les bases i prin-
cipis de la tradició estoica, una de 
les principals escoles filosòfiques de 
l’antiga Grècia per rescatar aquelles 
comprensions intemporals que tenen 
el poder d’il·luminar la nostra vida 
quotidiana. A través del diàleg gru-
pal i l’autoconeixement filosòfic ens 
introduirem en la pràctica estoica a 
través d’actituds filosòfiques com la 
comprensió, l’acceptació serena de la 
realitat i l’atenció contemplativa, i ad-
quirirem eines per portar-les al nostre 
dia a dia.

AUTOCONEIXEMENT: LA 
BRÚIXOLA INTERIOR  N
Dimarts de 17.45 a 19.15 h (10 sess. Inici 
25 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Cristina Morales
Dia a dia, posem en marxa el nostre 
camí de vida i definim els aspectes 
que ens van configurant com a perso-
nes. Aquests aspectes els hem anat 
incorporant al llarg de la nostra vida a 
través de l’herència genètica, familiar, 
cultural, la personalitat, les experièn-
cies vitals, etc. i ens generen una ten-
dència a pensar, sentir i actuar davant 
les relacions i les situacions que vivim. 
Explorarem els aspectes claus que in-
tervenen en la nostra actitud de vida, 
observant-nos de manera vivencial per 

a poder evolucionar com a persones i 
trobar un equilibri entre el que ens defi-
neix i el nostre propi benestar.

FORTALESES EMOCIONALS I  
MENTALS: APRENDRE A PENSAR  
DE FORMA SALUDABLE N
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Elena Ramírez
Pensem, sentim i actuem de forma sa-
ludable? Identificar, validar i cuidar les 
nostres fortaleses emocionals i men-
tals ens ajudarà a equilibrar la nostra 
forma d’entendre’ns i cuidar-nos i, 
per tant, a viure de forma més plena. 
Aprendrem a com tenir una bona re-
lació, sana i conscient, amb la nostra 
ment i amb el nostre món emocional, 
a com potenciar-la i també a com gau-
dir-la.

GESTIÓ EMOCIONAL: AUTOESTIMA  
I VULNERABILITAT N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Carme Boo
Basant-nos en els principis de la psi-
cologia avançada i les aportacions de 
la neurociència, treballarem l’auto-
coneixement i l’autoestima, des de la 
perspectiva de la importància que té 
la vulnerabilitat a la vida psicoafectiva 
i com aquesta pot condicionar el des-
envolupament de la satisfacció vital 
en crear-nos pors davant dels canvis. 
Aprendrem a descriure i anomenar les 
nostres emocions -la vergonya, la cul-
pa, la vulnerabilitat, etc.- a partir de la 
nostra pròpia experiència i coneixerem 
la importància que té el llenguatge per 
a la gestió emocional. 

CANVIS I REPTES: COM 
ENCARAR-LOS?  N
Divendres de 10.15 a 11.45 h (10 sess. 
Inici 28 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Carme Boo
A través de l’anàlisi dels aspectes prin-
cipals pel desenvolupament personal, 
cercarem eines i tècniques per fer front 
als nous reptes que se’ns presenten a 
la nostra vida diària, i deixar enrere el 
sentiment d’insuficiència. Treballarem 
a través de l’autodescripció, l’autocu-
ra i l’autoconeixement per aprendre 
a identificar els obstacles davant els 
reptes i a fixar-nos fites i objectius amb 
confiança i motivació. 

RESILIÈNCIA DAVANT 
L’ADVERSITAT N
Dimecres de 17.30 a 19 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Rebeca Bermúdez
En situacions on hi ha canvis de ru-
tines i hàbits, en situacions difícils i 
d’adversitat, apareix l’estrès, l’ansi-
etat o l’esgotament. La resiliència és 

la capacitat de ser flexibles davant de 
contratemps i situacions adverses i 
sobreposar-nos a elles. S’explicaran 
els factors implicats, aprendrem com 
ser resilients i coneixerem estratègies 
per reduir l’ansietat. 

IKIGAI: DESCOBREIX EL TEU 
PROPÒSIT 

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Cristina Morales
L’Ikigai és un concepte japonès sense 
traducció concreta que vol dir “allò que 
val la pena viure”, la raó de ser, el pro-
pòsit de vida. Segons la tradició japo-
nesa totes tenim un propòsit, hi ha qui 
és conscient i el viu i altres el tenen a 
dins, però l’estan buscant. Tenir un Iki-
gai clar i definit és font de satisfacció, 
felicitat i sentit de vida. Ens endinsa-
rem en el concepte d’Ikigai i explora-
rem com ens situem respecte als punts 
claus que el conformen per construir 
una vida més connectada amb nosal-
tres mateixes. 

MINDFULNESS: DESCOBRINT 
UNA NOVA MANERA DE SER

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Laura Casas
Diu un proverbi xinès que no es pot 
evitar que els ocells de la preocupació 
volin sobre el nostre cap, però sí que 
facin niu en ell. El Mindfulness és un 
entrenament mental que permet viure 
la vida amb més plenitud. Obtindrem 
recursos per anar descobrint eines 
per focalitzar l’atenció al nostre cos i 
ment, per a dedicar-nos temps, parar 
i nodrir l’assossec i l’autoacceptació. 
Aprendrem a observar els pensaments 
i deixar-los marxar sense que ens ar-
rosseguin. Descobrirem una nova 
manera de ser, de veure els reptes i 
els desafiaments, enriquint i fent més 
satisfactòria la nostra existència. Alter-
narem teoria amb exercicis pràctics de 
meditació i consciència corporal.

MINDFULNESS PER VIURE 
PLENAMENT

Divendres de 9.30 a 11 h (10 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Rebeca Bermúdez
El Mindfulness és una pràctica medi-
tativa enfocada a l’atenció plena, una 
actitud davant el nostre dia a dia per 
estar més presents. Adquirirem les ei-
nes necessàries per tenir una ment en 
calma a través d’exercicis i pràctiques 
que ens ajudin a cultivar la serenitat, 
l’acceptació, la no impulsivitat, l’ale-
gria i la gratitud. No oblidis educar la 
teva atenció per posar-la al servei del 
teu benestar emocional.
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HABILITATS I COMPETÈNCIES

ACTIVA LA MEMÒRIA I EL 
CERVELL: CAPACITATS QUE 
PODEM MILLORAR

Dilluns de 10 a 11.30 h (Inici 24 d’abril) 
Dilluns d’11.45 a 13.15 h (Inici 24 d’abril)
8 sess. Preu: 65,19 €
Dimarts de 10 a 11.30 h (Inici 25 d’abril)
Dimarts d’11.45 a 13.15 h (Inici 25 d’abril)
10 sess. Preu: 81,49 €
Professora: Isabel Cayuela
Et preocupen els oblits? Et costa  re-
alitzar tasques que abans feies fàcil-
ment? Apareixen lapsus a l’hora de 
recordar noms? Abordarem aquestes 
i altres qüestions relacionades amb 
la memòria, el cervell i el seu funci-
onament. Entrenarem les diferents 
funcions del nostre cervell mitjançant 
exercicis molt dinàmics en un ambient 
respectuós, cordial i de seguretat, amb 
l’objectiu de facilitar el dia a dia de les 
persones.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT

MENJAR BÉ PER VIURE 
MILLOR: BASES PER A UNA 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Victòria Garcia
La dieta ha estat i continua sent un fac-
tor important de la salut. Si mengem 
bé tindrem més vitalitat, més claredat 
mental i una major resistència a algu-
nes malalties. Avui en dia la informa-
ció que ens arriba en aquest sentit és 
abundant, sovint confusa i fins i tot, de 
fonts poc contrastades, i això fa que 
ens arribem a fer un veritable embolic. 
Nosaltres t’ho posarem  fàcil! Apren-
dràs a escollir els grups d’aliments que 
hauries de menjar, a conèixer les seves 
propietats nutricionals i els beneficis 
que per la teva salut té el seu consum. 

EL MENÚ IDEAL: ALIMENTACIÓ I 
CANVIS EN L’EDAT  N
Dijous d’11.45 a 13.15 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 € Amb suplement
Professora: Laia Oller
Conèixer els aliments i quina funció 
exerceixen en el nostre organisme ens 
dota d’eines revolucionàries per ser 
part activa en la prevenció i manteni-
ment de la salut. El pas del temps im-
plica uns canvis físics, fisiològics i cog-
nitius. Parlarem de com evolucionem i 
del paper de l’alimentació. Aportarem 
receptes i idees per fer un bon plante-
jament. Hi haurà 7 sessions teòriques i 
3 pràctiques.

ACTIVITAT FÍSICA

TAI-TXÍ

Dilluns de 9.45 a 11.15 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Ricard Fané
El tai-txí és una antiga art marcial xine-
sa que comporta la pràctica d’exercicis 
senzills, suaus i relaxants, sincronit-
zant la respiració amb el moviment i la 
consciència corporal. Cal portar calçat 
i roba còmoda.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 16 a 17.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Alessandra Amorosi
Farem una sèrie d’exercicis que ens 
ajudaran a corregir la postura, flexibilit-
zar músculs i tendons, aconseguir més 
harmonia en els moviments i prendre 
consciència del cos i el seu moviment. 
Cal portar calçat i roba còmoda.

TALLER DE MEDITACIÓ

Dissabte de 9.30 a 11 h (9 sess. Inici 22 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Janine Machado
Aprendrem les tècniques bàsiques per 
meditar i relaxar-nos fins a obtenir un 
estat de consciència plena. A través 
de la pràctica constant, millorarem el 
nostre benestar emocional, serem ca-
paces de tenir més control sobre els 
nostres pensaments i gestionarem les 
nostres emocions i sentiments de ma-
nera més saludable. Cal portar calçat i 
roba còmoda.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
MEDITACIÓ

Dimarts de 9.30 a 11 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Risard Rodríguez
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, 
a asserenar-nos i a calmar la nostra 
ment en profunditat. Cal portar calçat 
i roba còmoda.

IOGA

Dimecres de 9.45 a 11 h (10 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 67,92 €
Professora: Alessandra Amorosi
Dimecres de 16 a 17.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Edel Cases
Dijous de 18.15 a 19.45 h (10 sess. Inici 
27 d’abril) Preu: 81,49 € 
Cal tenir una base de condició física.

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Risard Rodríguez

Divendres de 12 a 13.30 h (10 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Lucrecia Guio
El Hatha ioga es basa en un conjunt de 
tècniques per a mantenir la salut i el 
benestar en l’àmbit físic i psicològic a 
través de postures o asanes. Cal portar 
calçat i roba còmoda.

IOGUILATES 

Dimarts d’11.45 a 13 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 67,92 €
Professora: Lucrecia Guio
Dissabte d’11.15 a 12.45 h (9 sess. Inici 
22 d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Janine Machado
Amb la combinació de Ioga i Pilates 
enfortirem, flexibilitzarem i tonifica-
rem tota la musculatura corporal. Afi-
narem i reforçarem la zona abdominal 
mitjançant exercicis relaxats amb els 
quals aprendrem a gaudir de cada mo-
viment. També ens servirà per alinear 
les articulacions i corregir els mals hà-
bits posturals. Cal portar calçat i roba 
còmoda.

PILATES

Dimarts de 14 a 15 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 54,33 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous de 12.15 a 13.30 h (10 sess. Inici 
27 d’abril) Preu: 67,92 €
Professora: Alexandra Cervera
Un sistema d’exercicis enfocats a po-
tenciar 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 calçat i roba còmoda.

HIPOPILATES

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Janine Machado
L’Hipopilates combina exercicis actius 
de gimnàstica hipopressiva amb po-
sicions i tècniques del mètode Pilates 
per millorar la postura corporal, els 
problemes d’esquena i reforçar i reduir 
el perímetre abdominal. Cal portar cal·
çat i roba còmoda.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dilluns i dijous de 14 a 15 h (16 sess. Inici 
24 d’abril) Preu: 86,93 €
Professora: Alessandra Amorosi
Dijous de 10.30 a 12 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Gabriela Arroyo
Amb aquest mètode de gimnàstica tre-
ballarem els abdominals tenint cura de 
l’esquena, prevenint problemàtiques 
relacionades amb el sòl pelvià i apor-
tant millores en l’àmbit postural, funci-
onal i estètic, atès que també redueix 
el perímetre abdominal. Cal portar cal·
çat i roba còmoda.

MARXA NÒRDICA

Dimecres de 10.30 a 12.30 h (8 sess. Ini-
ci 26 d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Sergi Garcia
La marxa nòrdica és una activitat físi-
ca molt completa, apta per a tothom 
i amb múltiples beneficis. Amb l’ajuda 
d’uns bastons específics i aprenent 
una tècnica correcta, es treballarà tot 
el cos de manera global i equilibrada 
gaudint d’un entorn privilegiat en dife-
rents punts de Barcelona i de Collse-
rola. La primera sessió es realitzarà a 
La Casa Elizalde. El material anirà a 
càrrec de les persones participants. 
Cal portar bastons de marxa nòrdica i 
roba còmoda.

L’ART DE L’ESGRIMA

Divendres de 17 a 18.30 h (9 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 73,35 €
Professorat de la Federació Catalana 
d’Esgrima
Descobreix les bases de l’esgrima, els 
seus moviments i desplaçaments i les 
principals accions ofensives i defensi-
ves. A través de jocs de coordinació i 
exercicis de flexibilitat i reacció po-
drem arribar a practicar els primers 
combats. Millora la teva condició física 
i les capacitats de coordinació. Nosal-
tres et facilitem el material, només ne-
cessites les ganes de provar, no perdis 
l’oportunitat! Cal portar calçat i roba 
còmoda.

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

DANSA

LATIN FITNESS

Dilluns de 20.15 a 21.30 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 54,33 €
Professora: Natàlia Gibernau
Un entrenament de dansa i fitness efi-
caç, complet i divertit on treballaràs a 
partir d’un còctel de balls, i on et di-
vertiràs, tonificaràs i cuidaràs el teu 
cos. Exercitarem 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 calçat i roba còmoda.

BALLET: COS I EXPRESSIÓ

Dimecres de 18 a 19.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Israel Rueda 
Vols fer realitat el somni d’infantesa 
que vas acabar deixant o mai no vas 
començar? Aprendràs les posicions 
correctes, la coordinació, la musica-
litat, el moviment i l’escolta del pro-
pi cos, d’una manera completament 
holística, d’un dels estils més bells i 
elegants de ball. De retruc, milloraràs 
l’elasticitat, la coordinació, la correcció 
postural i la força. Cal portar calçat i 
roba còmoda.
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DANSA CONTEMPORÀNIA

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Alba Raventós
Ens introduirem en aquesta disciplina 
expressiva basada en la combinació 
d’elements de diferents estils de ball. 
La improvisació i la versatilitat són l’eix 
central, connectant la ment i el cos a 
través de moviments de dansa fluida. 
Aprendrem la tècnica, explorarem les 
possibilitats del cos i treballarem la cre-
ativitat tot gaudint de coreografies di-
verses. Cal portar calçat i roba còmoda.

BALLS EN LÍNIA

Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 81,49 €
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, 
treballarem l’orientació espacial, la 
memòria i la coordinació motora. Vine 
a ballar ritmes clàssics i moderns! Cal 
portar calçat i roba còmoda.

COUNTRY LINE DANCE

Dilluns d’11.45 a 13.15 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professor: Xavier Colomer
El ball en línia sorgeix de fusionar di-
ferents passos coneguts i senzills que 
no requereixen parella. Passarem una 
bona estona gaudint de la música co-
untry i d’alguns ritmes llatins tot pro-
gressant classe a classe. Cal portar 
calçat i roba còmoda.

RITMES LLATINS SENSE PARELLA

Dimecres d’11.45 a 13.15 h (10 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Lorena Del Bosque
Gaudeix dels balls més populars del 
Carib, amb ritmes que són fruit del 
mestissatge americà. Aprendrem pas-
sos de merengue, la salsa o la batxata 
per ballar sense parella. Cal tenir no·
cions bàsiques d’aquests ritmes. Cal 
portar calçat i roba còmoda.

SALSA, BATXATA… I MOLT 
RITME!

Divendres de 18.45 a 20 h (9 sess. Inici 
21 d’abril) Preu: 61,12 €
Professor: Ildefons Vilanova
Què millor que començar el cap de 
setmana a ritme de merengue, txa-txa-
txà, samba, salsa i batxata, ballant, 
sense parella i sense parar, coreogra-
fies diverses d’estil llatí. Cal portar cal·
çat i roba còmoda.

DANCEHALL

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Geraldine Tabares
Endinsa’t en l’essència d’aquest es-
til 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 man-
tenir-nos en forma. Cal portar calçat i 
roba còmoda.

AFROBEATS

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Jara Puig
L’oportunitat perfecta per deixar anar 
l’energia acumulada i gaudir del propi 
cos ballant ritmes de tots els països 
africans. Un espai on aprendre tècnica, 
coreografia i improvisació, on conviure 
amb els complexos i empoderar-se, 
ballar en grup i deixant anar els malucs 
i la pelvis per entrar en el groove més 
modern de tot el continent africà. Cal 
portar calçat i roba còmoda.

EXPRESSIÓ ESCRITA I ESCÈNICA

LES CLAUS DEL RELAT BREU N
Dimecres d’11 a 12.30 h (10 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professora: Marla Jacarilla
Endinsa’t en el fantàstic món del relat 
breu i aprèn les tècniques narratives 
per poder plasmar amb paraules tot 
allò que tens al cap. Eines per agafar 
seguretat davant el paper amb blanc, 
per prendre consciència de la impor-
tància de sintetitzar, per descobrir els 
errors més freqüents a l’hora d’escriure 
i esmenar-los.

MEMÒRIA I FICCIÓ: 
L’ESCRIPTURA DEL JO  N
Dijous de 20 a 21.30 h (9 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Laura Galve
Escriurem, a partir del record i l’ex-
periència, un relat que parli del “jo” 
i, conseqüentment, del “nosaltres”. 
Descobrirem i experimentarem amb 
l’escriptura a través dels fils de l’auto-
ficció, un fenomen literari que es cons-
trueix a partir del testimoni i el relat 
d’un mateix, però que es deslliga de les 
exigències de veracitat de la biografia. 
Aprofundirem en aquells gèneres que 
ens converteixen en l’objecte narratiu 
per després traslladar-los al camp de 
la ficció. Reflexionarem sobre els me-
canismes de la memòria i el seu lligam 
amb la imaginació, i viatjarem per di-
verses novel·les d’autoficció clàssi-
ques i contemporànies.

LET’S SING: DESCOBREIX LA 
TEVA VEU

Dimecres de 19.30 a 21 h (9 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Xènia Lanau
Gaudirem de cantar en grup aplicant 
eines bàsiques de tècnica vocal. Tre-
ballarem la nostra veu, la fisiologia de 
l’aparell vocal, la dicció, la tècnica de 
cant i aprendrem a cantar cançons po-
sant èmfasi en l’afinació, el ritme i les 
dinàmiques musicals de cada tema. 

MIL I UNA CARES: 
INTERPRETACIÓ TEATRAL

Divendres de 18.30 a 20 h (9 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Júlia Reiffs
Descobreix el món del teatre amb tèc-
niques per jugar i descobrir un gran 
ventall de recursos interpretatius que 
ens permetran treballar la creació de 
personatges i acostar-nos a la posada 
en escena.

ON BROADWAY: INICIACIÓ AL 
TEATRE MUSICAL

Divendres de 20.15 a 21.30 h (9 sess. Ini-
ci 28 d’abril) Preu: 61,12 €
Professora: Xènia Lanau
Endinsa’t en el teatre musical i aprèn 
els números del famós musical West 
Side Story. El teatre musical és el com-
plement idoni que uneix les disciplines 
de ball, música i interpretació. S’aprèn 
a treballar en equip, a no perdre el pols 
de l’obra i a concentrar-se alhora que 
es canta i es balla. Totes les sessions 
constaran d’escalfament físic i vocal, 
treball coral i coreografies grupals. 

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA URBANA

Dimarts d’11.45 a 13.15 h (10 sess. Inici 
25 d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Ricard Badia
La fotografia urbana o de carrer és 
un dels gèneres fotogràfics per excel-
lència. Et proposem exercitar els as-
pectes tècnics més àgils, centrant la 
mirada a registrar el pols del carrer, 
treballant la llum, la composició, el 
contingut, la intenció… Intentarem re-
descobrir la teva pròpia arquitectura 
visual a través dels patrons rítmics del 
carrer aplicats en la fotografia.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES: 
DEL RETRAT A LA 
MACROFOTOGRAFIA

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar les diferents 
tècniques fotogràfiques que permet el 
format digital: les de retrat, la macrofo-
tografia, la fotografia nocturna, la com-
posició, el format RAW i la fotografia 
3D,  entre d’altres.

PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES: 
LA BARCELONA VERDA  N
Dijous de 19 a 21 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Luis Giménez
Barcelona és plena d’espais verds 
on poder respirar aire fresc i tranquil-
litat, però aquests espais, no sempre 
coneguts, queden lluny de les nostres 
rutes i sovint passen desapercebuts. 
Coneixerem aquests indrets mentre 
practiquem la tècnica de la fotografia 

manual - diafragma, velocitat i ISO - i 
aprendrem a aplicar tècniques de mira-
da i composició. Curs pràctic.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

Dijous de 19.15 a 21.15 h (Inici 27 d’abril) 
Professor: Pol Borràs
Divendres de 9.30 a 11.30 h (Inici 28 
d’abril)
Professora: Maria Pappalardi
8 sess. Preu: 86,93 €
Practicarem els aspectes essencials 
que intervenen en la pràctica del di-
buix. Es donaran eines per perdre la 
por a dibuixar i directrius per adaptar 
aquests coneixements a les nostres 
inquietuds i nivell. Estructurarem les 
sessions per blocs temàtics per tal de 
tocar totes les cares de la pràctica ar-
tística dins l’àmbit de la figuració i es 
proporcionaran les pautes per apren-
dre a mirar i a entendre el que veiem, 
posant èmfasi en la proporció i l’es-
tructura dels nostres models i refe-
rents. El material anirà a càrrec de les 
persones participants.

PERFECCIONA EL TEU TRAÇ: 
EINES I TÈCNIQUES DE DIBUIX

Dijous de 17 a 19 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Pol Borràs
En la tècnica del dibuix sempre hi ha 
aspectes que es poden perfeccionar. 
Continuaràs avançant cap a l’excel-
lència del traç tot aplicant les bases 
del dibuix, els volums, tècniques de 
clarobscur i entrenant la vista per 
mesurar els espais per plasmar una 
imatge. Es recomana haver realitzat el 
curs d’Aprèn a dibuixar o tenir coneixe·
ments bàsics. El material anirà a càrrec 
de les persones participants.

DIBUIX AMB MODEL AL NATURAL

Divendres d’11.45 a 13.45 h (8 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Maria Pappalardi
Ens iniciarem i perfeccionarem les tèc-
niques de dibuix aplicades a l’estudi i 
a la interpretació de la figura humana. 
Treballarem l’encaix, la composició, la 
proporció, la perspectiva i el moviment 
a través del dibuix amb model al na-
tural. El suplement és per al model, la 
resta de material anirà a càrrec de les 
persones participants.

RETRAT: EL DIBUIX D’UN 
ROSTRE

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Maria Pappalardi
Partint de l’estudi previ de l’anatomia i 
l’observació de diferents tipus de ros-
tre, ètnies i edats, podràs aprendre a 
dibuixar les proporcions del rostre i 
tenir un altre punt de vista del dibuix. 
Descobreix-ne totes les possibilitats 
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amb un model al natural a algunes de 
les sessions. El suplement és per al 
model, la resta de material anirà a càr·
rec de les persones participants.

DIBUIX A L’AIRE LLIURE

Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professora: Maria Pappalardi
Aprendrem les bases de la perspectiva 
per poder dibuixar paisatges urbans i 
analitzarem les tonalitats de la pers-
pectiva aèria observant espais naturals 
com parcs i platges. Al mateix temps, 
aprendrem a dibuixar el cos humà 
com a part de la composició de l’es-
pai que volem representar i trobarem 
la inspiració a les places amb els seus 
bars, als detalls d’un pòrtic i en tots els 
elements que componen la ciutat. El 
material anirà a càrrec de les persones 
participants.

URBAN SKETCHING

Dissabte de 10.30 a 12.30 h (8 sess. Inici 
29 d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Sergio Moreno
Treballarem la il·lustració en l’entorn 
urbà i en espais interiors. Aprendrem a 
captar el que és interessant del nostre 
voltant, a combinar dibuix amb tipo-
grafia, nocions de color amb aquarel·la 
i quins materials ens poden donar més 
bon resultat. El material anirà a càrrec 
de les persones participants. Part de 
les sessions es faran al centre. Quan la 
sortida programada sigui en un interior, 
les entrades les assumiran les perso·
nes participants.

EXPERIMENTA AMB L’AQUAREL·LA

Dilluns de 10 a 12 h (Inici 24 d’abril)
Professora: Ursula Uriach
Dijous de 10 a 12 h (Inici 27 d’abril)
Professor: Sergio Moreno
8 sess. Preu: 86,93 €
Coneixerem tots els secrets, possibili-
tats i estratègies creatives de la tècni-
ca de pintura a l’aigua per excel·lència. 
Crearem composicions, atmosferes i 
contrastos en paisatges, natures mor-
tes 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 d’abril) Preu: 86,93 €
Professora: Ursula Uriach
Desperta la teva creativitat a través del 
fascinant món de l’aquarel·la. A través 
d’exercicis pràctics aprendrem a uti-
litzar la tècnica i a trobar el teu propi 
llenguatge. El material anirà a càrrec de 
les persones participants.

NATURA IL·LUSTRADA: 
AQUAREL·LA BOTÀNICA

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Fran Gómez
El fascinant món de l’aquarel·la espera 

que el descobreixis. Aprendrem tots 
els trucs i les possibilitats creatives 
que ens aporta aquesta tècnica per 
pintar la natura. Pinta, relaxa’t i diver-
teix-te! El material anirà a càrrec de les 
persones participants. 

EL MÓN DEL COLOR: TRIA LA 
TEVA TÈCNICA!

Dimarts de 9.45 a 11.45 h (8 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Pol Borràs
Què són els colors? Com es formen i 
com podem treballar-los? Coneixerem 
els conceptes bàsics i les regles cromà-
tiques per saber dominar els tons i els 
matisos i aconseguir les mescles preci-
ses per obtenir qualsevol color de la na-
tura. Després d’una introducció teòrica, 
cadascú treballarà amb la tècnica que 
prefereixi (llapis de colors, aquarel·la,  
pastels, acrílic...). El material anirà a càr·
rec de les persones participants.

ELS SECRETS DE LA PINTURA: 
DESCOBREIX LES TEXTURES

Dimecres de 12.15 a 14.15 h (8 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Sergio Moreno
Perquè no tot és oli, aigua o tela! Co-
neixerem una gran varietat de textures 
artístiques realitzades amb diferents 
materials i suports, amb una atenció 
individual i personalitzada i una bona 
base teòrica per poder-ho posar en 
pràctica. Tot acompanyat per la mos-
tra d’obres de diferents artistes que 
poden servir-nos de referents. El ma·
terial anirà a càrrec de les persones 
participants.

PINTURA I ESTÈTICA SUMI-E: 
PAISATGES DE PRIMAVERA

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (8 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Anna Maria Llagostera
La pintura Sumi-e centra el seu interès 
en la pràctica, la metodologia i les pin-
zellades pautades. Assolirem la tècnica 
a través de la modulació del pinzell -mo-
viment, pressió i posició-, la preparació 
de la tinta, els diferents tipus de pinze-
llada i l’aplicació de l’aiguada sobre el 
paper. Ens aproximarem als principis de 
l’estètica zen: asimetria, austeritat, na-
turalitat, profunditat, emocions immedi-
ates, serenitat i l’element essencial en 
l’art zen: el buit. Experimentarem com 
l’espai en blanc contribueix a la capaci-
tat creativa i allibera la pinzellada.

L’ART DEL GEST. PINTURA 
TERAPÈUTICA I MEDITATIVA

Divendres de 12.15 a 14.15 h (8 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement 
Professora: Anna Maria Llagostera
La tinta xinesa és una pintura caracte-
rística de la disciplina del zen japonès 
modern, per la sobrietat -blanc i negre- 
i per estar basada en la respiració i la 
repetició del gest. Ens convida a un 
diàleg a través del seu llenguatge. És 
una actitud, un moment de conscièn-

cia plena, per estampar un moviment, 
a través d’un traç únic de pinzell, fent 
visibles sobre el paper imperfeccions i 
formes irrepetibles.

COLLAGE ART BOOK: 
APASSIONA’T PEL PAPER  N
Dimecres de 19 a 21 h (8 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Isis Navarro
Una proposta on el protagonista absolut 
és el paper. Mitjançant tècniques d’en-
quadernació senzilles es crearan petits 
llibres d’artistes. Cada llibre proporciona 
un nou suport per ser intervingut amb el 
collage com a mitjà d’expressió, peces 
d’art úniques per jugar amb el paper, 
les imatges i la teva creativitat. Si sents 
curiositat pel paper i les creacions arte-
sanals, aquest és el teu curs.

DISSENY & HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Divendres de 10 a 12 h (8 sess. Inici 28 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb 
diferents tècniques de cosits i plegats 
i descobrirem com fer carpetes i cai-
xes. Treballarem amb tipologies d’en-
quadernació diferents en cada sessió: 
llibres cosits amb tapa dura, desplega-
bles, enquadernació japonesa, copta, 
belga, etc. El material anirà a càrrec de 
les persones participants.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
GÒTICA MODERNA N
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 86,93 €
Professor: Javier Porras
Aprendrem les bases de la cal·ligrafia 
i l’escriptura gòtica des del punt de 
vista de Rudolf Koch. Contemporani 
de l’expressionisme alemany, continua 
sent un referent en el món del disseny 
de lletres. Assolirem els coneixements 
i les normes bàsiques d’estructura, 
ritme, espaiat i construcció formal. Fa-
rem exercicis pràctics per entendre el 
comportament i manipulació de les ei-
nes. Aplicarem aquests coneixements, 
fent una peça de cal·ligrafia amb uns 
resultats personals i creatius. El ma·
terial anirà a càrrec de les persones 
participants.

ENDINSA’T EN EL BRODAT 
CREATIU

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Elena Fuentes
Continuarem aprenent diferents punts 
i tècniques de brodat, com el foto-
brodat, la tècnica shashiko... A cada 
sessió coneixerem una nova tècnica 
per donar una nova vida a les teles, de 
manera fàcil i pràctica, i dominar les 
principals puntades del brodat.

INICIA’T A LA CERÀMICA 
CREATIVA

Dilluns de 19 a 21 h (Inici 24 d’abril)
Professora: Andrea Giráldez
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (Inici 25 
d’abril)
Divendres de 19 a 21 h (Inici 28 d’abril) 
Professora: Kristine Visnape
8 sess. Preu: 86,93 € Amb suplement
Crearem peces úniques a partir de tèc-
niques de construcció manual com el 
pessic, la planxa, el xurro o el motlle 
i aprendrem a ensamblar i combinar 
aquestes tècniques entre si. Decora-
rem les peces amb engalbes i esgrafiat, 
una tècnica amb moltes possibilitats 
i plena de color. Les courem i les es-
maltarem amb esmalt transparent per 
oferir un acabat brillant i segellarem la 
decoració que hem fet damunt la peça, 
obtenint una ceràmica utilitària.

IKEBANA: L’ART FLORAL I 
VEGETAL JAPONÈS

Dimarts de 12 a 14 h (8 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 86,93 € Amb suplement
Professora: Irene Martín
L’Ikebana és un camí o kadõ per assolir 
la saviesa. La plenitud com a éssers 
humans es consolida quan som cons-
cients de la necessitat de connexió 
amb la natura. La pràctica d’aquest 
art floral mil·lenari fomenta una mira-
da de respecte vers el món vegetal i 
ens aporta pau. Aprendrem diferents 
tècniques de jardineria japonesa. Fa-
rem kokedames -plantes sense test-, 
kusamono i shitakusa -composicions 
relacionades amb el món del bonsai- i 
jardins japonesos en miniatura.

IDIOMES

Pots consultar amb el centre quin és el 
curs més adequat segons el teu nivell.

LET’S SPEAK ENGLISH 

Nivell bàsic - A2 - Elementary

Dilluns de 10.15 a 11.45 h (8 sess. Inici 24 
d’abril) Preu: 65,19 €
Professora: Henny Canova
Nivell mitjà - B1 - Intermediate

Dijous de 19 a 20.30 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Nivell avançat - B2 - Upper intermediate

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 81,49 €
Professor: Vincent Bottomley
Amb l’objectiu d’anar millorant el nos-
tre nivell d’anglès, realitzarem diversos 
exercicis de gramàtica, vocabulari, 
comprensió lectora i expressió escrita. 
Al mateix temps es treballarà la pro-
núncia i es fomentarà la conversa com 
a eina d’aprenentatge. 
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EN AVANT! PARLONS FRANÇAIS

Nivell bàsic - A2 - Elementary

Dimarts de 10 a 11.30 h (Inici 25 d’abril)
Divendres de 9.45 a 11.15 h (Inici 28 
d’abril)
Nivell mitjà - B1
Dijous de 9.45 a 11.15 h (Inici 27 d’abril)
Professor: Olivier Décriaud
10 sess. Preu: 81,49 €
Practicarem la llengua francesa amb 
converses al voltant de la vida quoti-
diana, la cultura o la societat actual i 
al mateix temps revisarem els nostres 
coneixements de gramàtica, vocabula-
ri i expressió.

APRENDIAMO ITALIANO 

Dimecres d’11.30 a 13 h (9 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Marianna Fasanella
Viatjarem per la cultura italiana a tra-
vés de la història i les seves tradicions. 
Practicarem tot parlant l’idioma i adqui-
rirem nou vocabulari al mateix temps 
que millorarem els coneixements en 
gramàtica. També treballarem la com-
prensió, la interacció oral, la pronunci-
ació i la lectura de textos. Nivell bàsic. 
Cal tenir assolit el present d’indicatiu.

PARLIAMO ITALIANO: CULTURA 
E LINGUA

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (9 sess. Inici 
26 d’abril) Preu: 73,35 €
Professora: Marianna Fasanella
Continuarem viatjant per la cultura ita-
liana a través de la seva història i tradi-
cions. S’introduiran algunes sessions 
de cinema on s’estudiaran algunes de 
les pel·lícules més significatives del 
cinema neorrealista italià com “Una 
giornata particolare”, “La Ciociara” o 
“Matrimonio all’italiana”. També co-
neixerem els cantants italians més im-
portants dels anys seixanta com Lui-
gi Tenco, Gino Paoli, Giorgio Gaber, 
Fabrizio De André o Lucio Battisti. Es 
recomana tenir un nivell intermig de la 
llengua o haver realitzat el curs Apren·
diamo italiano.

GASTRONOMIA

RECEPTES ESPECIALS PER A 
DIES NORMALS

Dimarts de 10 a 12 h (6 sess. Inici 25 
d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Carme Comas
Què millor que aprofitar qualsevol mo-
ment per convertir-lo en l’ocasió per-
fecta per sorprendre. Cuinarem plats 
de fàcil elaboració, però amb un toc 
original perquè qualsevol dia pugui 
convertir-se en un dia especial. Tre-
ballarem en la preparació tant de plats 
innovadors com de plats més clàssics 
o alguns que han anat perdent el pro-
tagonisme a les taules. Quiches, pasta 
fresca casolana amb els seus guarni-
ments, calamarsons en la seva tinta, 
panacota de coco... i tot sense passar 
gaire estona a la cuina!

CUINEM LA PRIMAVERA: 
ESPÀRRECS, BACALLÀ, 
MADUIXES...  N
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. Inici 21 
d’abril) Preu: 43,46 € Amb suplement
Professora: Carme Comas
Aprendrem a cuinar diferents receptes 
traient el màxim profit als productes 
de casa nostra i de temporada: les 
maduixes, els pèsols... Descobrirem 
plats tradicionals com les faves a la ca-
talana, el caneló d’espinacs o la tatin 
d’albercocs, i plats innovadors com el 
rissi i bisi. Ens aproparem a un món ple 
d’elaboracions que no deixaran indife-
rents als nostres comensals. 

CUINA VEGETARIANA DE 
PRIMAVERA

Dijous de 17 a 19 h (6 sess. Inici 27 
d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
Descobriràs més que receptes! La cui-
na vegetariana té infinitat de propostes 
per crear plats nutritius i plens de sa-
bor! Cal saber com fer-ho per tal de no 
tenir carències nutricionals i no avor-
rir-se menjant cada dia el mateix. En-
tendràs quin tipus d’aliments et conve-
nen en aquesta estació de l’any i com 
cuinar-los, omplint la taula de varietat, 
colors i textures i de manera que siguin 
una delícia pel paladar! 

MENÚ BISTROT: CUINA 
FRANCESA DE PRIMAVERA  N
Dimecres de 17 a 19 h (6 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Agnès Dapère
Posarem tots els sabors de la prima-
vera en els nostres plats: mongetes 
tendres, cireres sucoses, espàrrecs 
verds... Des de Normandia a la Pro-
vença, farem receptes “Bistrot” amb 
un toc modern i perquè resultin fàcils 
i ràpides. Farem servir productes de 
temporada, diferents tècniques de pre-
paració i aprendrem trucs perquè ens 
surti tot perfecte.

STREET FOOD N
Dimecres de 12 a 14 h (6 sess. Inici 26 
d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado
Descobreix com preparar les millors 
receptes que pots trobar a les food 
trucks o botigues de menjar a peu de 
carrer d’arreu del món. Aquest tipus de 
varietat es caracteritza per ser prepa-
rada al moment i de forma artesanal. 
Aprendrem a cuinar tacos, briuats, 
hamburgueses tailandeses, dorayakis, 
patacons amb salsa nora, michelada, 
samosas, ceviche, bomba colombiana, 
baos... i tot sense sortir de casa!

CUINA COREANA D’ESTIU  N  

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (6 sess. Inici 
2 de maig) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Jenny Chih·Chieh Teng
La cuina coreana és molt estacional. 
Després d’un hivern d’abundants so-
pes i estofats, passem a cuinar plats 
típics d’estiu amb ingredients de tem-

porada. Et convidem a crear receptes 
refrescants, saludables i saboroses i 
que t’ajudaran a combatre la calor!

CUINA JAPONESA: SUSHI I GYOZAS 

Divendres de 17 a 19 h (6 sess. Inici 19 
de maig) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Miho Miyata
La cuina japonesa és atractiva pel 
seu gust exòtic i per ser lleugera. 
Aprendrem a cuinar dos dels plats 
més populars: el sushi i les gyozas. 
Explorarem les diferents formes i pre-
sentacions -maki, nigiri, uramaki...-, 
alhora que t’explicarem els secrets per 
cuinar les crestes japoneses que més 
triomfen! Amb farcits i mètodes de 
cocció variades. Des de com preparar 
la pasta, la gran varietat de farcits, fins 
com donar-los forma i com coure-les. 
T’atreveixes a tastar-les?

MÉS TAPES DEL MÓN 

Dimarts de 17 a 19 h (6 sess. Inici 2 de 
maig) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Jenny Chih·Chieh Teng
Les tapes són plats versàtils, tant po-
den ser un tastet com constituir tot un 
àpat. Cada cuina té les seves pròpies 
versions impregnades de la seva cul-
tura i la seva història. Continuarem 
explorant, preparant i gaudint de dife-
rents tapes populars d’arreu del món. 
T’animes a anar de “tapeo”?

CUINA D’ARREU DEL MÓN AMB 
ALBERGÍNIA  N
Dijous de 19.30 a 21.30 h (6 sess. Inici 
27 d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado
Vine a conèixer algunes de les receptes 
d’arreu del món amb l’albergínia com a 
protagonista. Farem un recorregut per 
la Mediterrània amb aquesta fruita! Ra-
tatouille, melanzabe parmigiana, zaa-
louk, mousaka, babagoush, mutàbal… 
i d’aquí, cap al Japó i Indonèsia!

SABORS VEGANS  N
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. Inici 
8 de juny) Preu: 43,46 € Amb suplement
Professora: Sofia Ferreira
Endinsa’t en el món vegetal per portar 
una dieta saludable i sostenible. Des-
cobreix nous sabors, textures i trucs 
per a gaudir de les verdures i hortalis-
ses de temporada. Aprèn a fer recep-
tes lleugeres, fresques i acolorides per 
a preparar-te per a l’estiu!

POSTRES, DOLÇOS I ALTRES 
PLAERS PEL PALADAR

Divendres de 9.30 a 11.30 h (6 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Carme Comas
Arranquem forts amb propostes ben 
dolces per als més llaminers! T’agrada 
el dolç i vols aprendre les receptes de 
sempre i les més actuals? Farem des 
de la clàssica tatin fins al broix de Sant 
Joan. Als amants de la xocolata... tam-
bé us agradarà!  

INCIACIÓ AL TAST DE VINS

Divendres de 19.30 a 21 h (8 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 65,19 € Amb suplement
Professora: Cel·la Mondéjar
Practicarem l’anàlisi sensorial i ens 
iniciarem en el tast de vins. També 
parlarem de llibres i pel·lícules per am-
pliar coneixements i viatjar molt lluny, 
combinarem les aromes del vi amb els 
sabors dels aliments per fer les prime-
res passes en el món del maridatge i 
explicarem anècdotes de cellers, de 
raïm i de vins per poder-les compartir 
a les sobretaules primaverals.

VINS NEGRES DEL MÓN N
Dimecres de 19.30 a 21 h (6 sess. Inici 
28 d’abril) Preu: 48,90 € Amb suplement
Professora: Cel·la Mondéjar
Ens acompanyes en un viatge per 
descobrir vins negres de tot el món? 
Visitarem fins a deu països, parlarem 
de dotzenes de varietats de raïm i tas-
tarem diferents elaboracions: els es-
cumosos negres com el Lambrusco, i 
dolços com el Porto. Una mica de tot, 
per trencar prejudicis, tot fent servir la 
copa com a mitjà de transport!

ITINERARIS 

Els itineraris de ciutat són els dissab-
tes, de 10.30 a 13.30 h, si no s’indica 
el contrari. 
Els itineraris de natura són els dissab-
tes, de 10 a 13 h. 
Preu: 16,30 € Places limitades 
Alguns espais requereixen el paga·
ment d’una entrada, trobareu la indi·
cació en la descripció de l’itinerari, 
si s’escau. Es recomana calçat i roba 
còmode i portar una ampolla d’aigua. 
Les caminades duren entre dues i tres 
hores, consulteu al vostre metge abans 
d’inscriure·us.

ITINERARIS DE CIUTAT

ELS JARDINS EMBLEMÀTICS DE 
MONTJUIC 

Dissabte 22 d’abril
Professor: Oleguer Biete
Aprofitant l’esclat de la primavera, 
passejarem per Montjuïc per descobrir 
des de la vessant històrico-artística 
els seus jardins més significatius: els 
jardins de Laribal, els de Joan Brossa 
i els de Mossèn Cinto Verdaguer, tot 
passant pel jardí de les escultures, a 
tocar de la Fundació Miró.

SANTA EULÀLIA, ANTIGA 
PATRONA DE BARCELONA 
Dissabte 22 d’abril  
Professor: Marc Jobani
Visitarem els espais urbans on la tra-
dició cita la història de Santa Eulàlia 
a Barcelona, i coneixerem els motius 
pels quals es disputa amb la Mercè el 
patronatge de la ciutat.
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DIVERSITAT CULTURAL I 
RELIGIOSA AL RAVAL
Dissabte 29 d’abril
Professor: Pere Cowley 
Passejant pel carrer Hospital hi podem 
trobar un temple sikh, un oratori islàmic 
i una església catòlica i, tombant cap al 
carrer del costat, un centre pentecostal i 
una església evangèlica. Coneixerem al-
gunes de les minories religioses que han 
viscut i viuen al Raval. Des de les pri-
meres comunitats protestants als grups 
espiritistes i anarquistes de fa 150 anys 
fins a les comunitats religioses actuals.  

DESCOBERTA DEL POBLE DE 
LES CORTS

Dissabte 29 d’abril
Professora: Carolina Chifoni
Redescobrirem una part de la història 
industrial del barri de Les Corts, con-
cretament la fàbrica tèxtil d’en Gabriel 
Benet i Campabadal (1924-1984). Rei-
vindicada pels seus veïns i reconver-
tida en la nova Biblioteca Montserrat 
Abelló (2018). Descobrirem un magnífic 
exemple d’arquitectura industrial d’An-
toni Pons, renovat com espai cultural 
segons projecte dels arquitectes Auro-
ra Fernández i Ricard Mercadé, alhora 
que visitarem el proper Passatge Tube-
lla (1924-1925).

EL RECINTE HEBREU DEL 
CEMENTIRI DE LES CORTS 

Divendres 5 de maig, a les 10 h
Professora: Dominique Tomasov
Des de principis del s. XX comencen 
a arribar famílies jueves a Barcelona. 
La Comunitat Israelita de Barcelona 
va obtenir l’any 1929 permís de l’Ajun-
tament per gestionar una parcel·la del 
cementiri de les Corts. Però, per què 
un cementiri jueu? En què consisteix el 
ritual funerari en el judaisme? Us sor-
prendrà conèixer un altre aspecte de la 
vida de la nostra ciutat.

LA BARCELONA MAÇÒNICA

Dissabte 6 de maig  
Professora: Susana Azcoita
Mitjançant un recorregut pel centre de 
Barcelona t’explicarem què és exac-
tament la maçoneria, quins eren els 
maçons més coneguts, tant a la nostra 
ciutat com internacionalment, els orí-
gens, actualitat de la maçoneria, què 
son les lògies, i veurem, al llarg del 
recorregut, molts símbols que s’han 
conservat a Barcelona, perquè segur 
que els has vist o has passat moltes 
vegades per davant i no t’hi has fixat.

LES LLIBRERIES DE SANT ANTONI

Dimecres 10 de maig, a les 10.30 h
Professora: Maria Nunes
Un recorregut per les llibreries del barri 
de Sant Antoni: La Llama, Crisi, Prole, 
Terranova, Universal i Calders, per tal 
de fer visible la seva singularitat i re-
ivindicar Sant Antoni com un barri de 
llibres. L’itinerari girarà entorn d’autors 
i autores que han viscut al barri i/o que 

hi han situat les seves obres. La ruta 
combinarà la lectura de textos litera-
ris amb les referències històriques del 
barri de Sant Antoni i els seus equipa-
ments culturals.

DESCOBRIM EL SABADELL 
TÈXTIL

Dissabte 13 de maig
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pels carrers i les places de 
Sabadell, recuperant el seu passat in-
dustrial, com a ciutat vinculada al tèxtil 
entre els s. XIX i XX. Des de l’arribada 
dels primers vapors, les fàbriques, els 
despatxos comercials, el protagonisme 
de la banca o la consolidació de Saba-
dell com a ciutat capdavantera de la 
producció de teixits de llana. Un passat 
que encara avui podem copsar en el nu-
cli històric de la ciutat.

BARCELONA NOCTURA I 
TERRORÍFICA

Divendres 19 de maig, a les 19 h
Professor: Jordi Pisa
Els carrers de Barcelona amaguen 
una història terrorífica plena d’assas-
sins, heretges, criminals i fantasmes. 
Aquesta ruta ens permetrà recórrer 
els racons més obscurs de la ciutat i 
conèixer alguns dels episodis més dra-
màtics que han esdevingut als seus vi-
als. Reviurem una part d’aquesta histò-
ria poc coneguda i esgarrifosa com els 
assassinats de la Vampira del Raval, 
els crims de l’Hostal de la Flor del Lliri, 
l’existència de la Fossa dels Condem-
nats o l’obscura història dels templers.

NUCLI HISTÒRIC DE SANT 
GERVASI DE CASSOLES

Dissabte 20 de maig
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pels carrers i les places 
de l’antic poble de Sant Gervasi de 
Cassoles, redescobrint la seva his-
tòria, al voltant de masies, convents, 
jardins, esglésies, biblioteques i mer-
cats. El passeig ens permetrà anar de 
l’antic Sant Gervasi agrícola fins a la 
contemporaneïtat d’un Sant Gervasi 
residencial.

EL PARC DEL LABERINT D’HORTA

Dissabte 27 de maig, a les 10 h
Professora: Mireia Teixidó
El parc del Laberint d’Horta va néixer 
neoclàssic i va acabar romàntic. Per 
això hi trobem jardineria amb la natu-
ra dominada i ordenada i zones més 
silvestres. Més enllà del laberint de 
xiprers retallats que dona nom al con-
junt, un passeig per la resta de l’indret 
ens permet gaudir d’una bellesa orna-
mental i paisatgística única a la ciutat. 
L’accés al parc requereix el pagament 
d’una entrada que anirà a càrrec de les 
persones participants.

VIDA I OBRA DE DOMÈNECH I 
MONTANER

Dissabte 27 de maig
Professora: Laura Sancliment
Enguany, que es commemoren els cent 

anys de la mort de l’autor Lluís Domè-
nech i Montaner, farem un recorregut 
per conèixer els principals edificis dis-
senyats per l’arquitecte modernista, un 
autor polifacètic que va estar implicat 
en el país i l’art fins als últims dies de la 
seva vida. Al llarg del recorregut veu-
rem exteriors d’edificis i farem parada 
al Restaurant del Palau de la Música 
per poder veure l’interior. Acabarem al 
Castell dels Tres Dragons per parlar del 
Modernisme de l’exposició universal.

PASSEJADA NOCTURNA PEL 
CALL

Dijous 8 de juny, a les 19 h
Professora: Maria Vallverdú
Us proposem fer una ruta guiada pel 
barri gòtic entre llums i ombres, pels 
carrerons abandonats pels turistes, 
per les placetes que ens transporten 
a l’època medieval. Començarem a la 
plaça del Rei parlant del Palau Reial 
Major i la Corona d’Aragó, passejarem 
al voltant de la Catedral i arribarem al 
Call, el barri jueu de Barcelona.

EL BARRI DEL PUTXET

Dissabte 10 de juny, a les 10 h
Professora: Carolina Chifoni
El Putxet és un barri aixecat al voltant 
de l’antic turó -178 metres d’altitud-, 
majoritàriament en el darrer terç del 
s. XIX, quan alguns membres de l’alta 
burgesia barcelonina l’escullen com a 
lloc de la seva residència, torres, jar-
dins i tallers d’artistes. Un barri diferent 
que ofereix magnífiques panoràmiques 
de l’entorn més proper i de tota la ciu-
tat de Barcelona.

MODERNISME A SANT JOAN 
DESPÍ

Dissabte 10 de juny
Professora: Laura Sancliment
A pocs quilòmetres de Barcelona hi 
trobem la població de Sant Joan Des-
pí, coneguda sobretot per les instal-
lacions de TV3 i per la Ciutat Esportiva 
del Barça. Però també en destaca l’in-
terès històric, artístic i arquitectònic, 
llegat de l’arquitecte Josep Maria Jujol, 
un dels col·laboradors d’Antoni Gaudí 
que va intervenir en grans obres com 
ara la decoració exterior de la casa 
Batlló, els balcons de la Pedrera o el 
banc del Parc Güell. Durant vint-i-cinc 
anys va ser l’arquitecte municipal de 
Sant Joan Despí i va deixar un impor-
tant patrimoni modernista a la pobla-
ció: arquitectura, treballs en forja, es-
grafiats, dibuix, pintura.

DE LA TAMARITA AL CONVENT 
DE VALLDONZELLA

Dissabte 17 de juny, a les 10 h
Professora: Meritxell Carreres
Al tombant del s. XX Salvador Andreu 
va comprar els terrenys de la falda 
del Tibidabo per crear una urbanitza-
ció de luxe alineada a banda i banda 
d’una elegant avinguda que es va anar 

omplint d’esplèndides residències 
privades construïdes pels arquitectes 
modernistes més importants del mo-
ment: Enric Sagnier, Joan Rubió Bell-
ver, Josep Puig i Cadafalch o Josep 
Domènech i Estapà. Amb aquest itine-
rari contrastarem l’èxit de l’Avinguda 
Tibidabo amb el fracàs d’un projecte 
similar al Park Güell.

CURIOSITATS DEL BARRI DE LA 
RIBERA

Dissabte 17 de juny
Professor: Oleguer Biete
Descobrirem el que en el passat fou 
el barri més actiu de la ciutat, tant pel 
que fa al comerç com artesanal i soci-
alment. Farem un recorregut pels en-
torns de la basílica de Santa Maria del 
Mar i del Born per descobrir la història 
del barri, anècdotes curioses i indrets 
o elements amagats que li donen un 
encant especial. 

ITINERARIS DE NATURA

ELS PARCS DE SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS

Dissabte 22 d’abril, a les 10 h
Professora: Maria Vallverdú
Des de l’antic Sant Martí Vell, on enca-
ra hi trobem masies com Can Cadena 
o Can Planas i l’antiga església de Sant 
Martí de Provençals fins a l’evolució 
del barri al llarg del s. XX, arribant a la 
recentment inaugurada Biblioteca Sant 
Martí – Gabriel García Márquez.

LA COLLSEROLA MÉS 
FERÉSTEGA

Dissabte 6 de maig, a les 10 h
Professorat: Ecoitinerària
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, descobri-
rem la gran diversitat que caracteritza 
aquesta zona d’elevada qualitat ecolò-
gica. En el nostre recorregut passarem 
per les masies de Can Modolell, Can 
Bosquets, i veurem un espectacular 
pollancre monumental. Dificultat baixa.

DE SANTA COLOMA A SANT 
JERONI DE LA MURTRA

Dissabte 13 de maig, a les 10 h
Professora: Maria Vallverdú
Poques persones saben que al costat 
de Badalona s’hi troba una de les joies 
gòtiques més importants de la provín-
cia: el monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, del s. XII. La nostra visita co-
mençarà al centre de Santa Coloma de 
Gramenet, on una gran zona verda ens 
acostarà a la Serralada de Marina per 
acabar visitant el monestir. L’accés al 
monestir requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec de les per-
sones participants.
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