INSCRIPCIONS
Inscripcions per Internet. A partir del 13 de desembre a les 8 h a www.ccurgell.cat
Inscripcions al centre. A partir del 13 de desembre. De dilluns a divendres de 9 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h.
Normativa de tallers dels centres cívics de l’Eixample (extracte):
- Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte si el taller és anul·lat
per part de l’organització.
- Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats
sanitàries indiquin en cada moment.
- En cas que la situació sanitària derivada de la COVID-19 no permeti el desenvolupament de
l’activitat de manera presencial, el centre podrà adaptar el format d’aquesta activitat perquè es
realitzi de manera virtual, sense que això suposi un retorn de l’import pagat (ja que el taller no es
considerarà cancel·lat o suspès).
- Les places són limitades en totes les activitats;
- El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta, tot i que us agrairem que prioritzeu
fer pagaments amb targeta, o que realitzeu les vostres inscripcions a través de l’aplicació online.
- Algun taller requereix material complementari (*ho trobareu indicat). El suplement s’haurà de pagar
en efectiu el primer dia de classe al taulell de recepció del centre.
- Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Descompte Carnet Jove: Les persones titulars del Carnet Jove tindran un 15% de descompte en la
matrícula a qualsevol taller; la inscripció s’haurà de fer de forma presencial al CC Urgell, presentant el
carnet original i una fotocòpia.

Aquest hivern regala un dels nostres tallers o itineraris culturals. No caldrà aportar les dades de
la persona a qui s’adreça el regal. Trobaràs tota la informació a la web.
Curs nou

Curs online

HUMANITATS
ART, MITES I RITUS DE L’ANTIGA
ROMA
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Gran part de la cultura occidental està cimentada
sobre la civilització romana. Conèixer-ne els mites
i ritus implica conèixer-nos millor com a societat.
Apropar-se a les obres d’art que ens van llegar els
fills i filles de Roma és la millor manera d’explorar
bona part de l’ADN de la nostra cultura.
Professor: Jorge Rodríguez Ariza
HISTÒRIA DE L’ART:
PINTURA D’AVANTGUARDA
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Amb l’arribada del segle XX, arribarà també l’esperança d’un canvi decisiu per a la humanitat: la
creació d’una nova societat, d’un nou concepte
de l’ésser humà que necessita un nou art. Sota un
esperit rupturista i la valentia per a aconseguir la
utopia, artistes com Picasso, Matisse, els futuristes, Kandinsky, Mondrian o els surrealistes proposaran aquest nou art per a un nou món. El resultat
és, possiblement, el període més emocionant,
lliure i ric de tota la història de l’art.
Professor: Marcos Yáñez
NOVEL·LES AMB ARTISTA.
DE BALZAC A PIERRE MICHON
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

A l’Antiguitat, els pintors i escultors van ser protagonistes de llegendes i anècdotes diverses; en
el Renaixement van ser objecte de les primeres
Vides (biografies) i autobiografies; i a l’època
moderna han estat protagonistes de novel·les,
llargues o breus, quasi sempre ambicioses, de la
mà dels principals escriptors del període (Balzac,
Zola, Wilde, Proust, Mann, Hesse...). L’objectiu
del curs consisteix a rellegir algunes d’aquestes
grans novel·les amb artista.
Professor: Eduard Cairol

de la identitat i l’existència: què som? D’on venim?
Quin és el sentit de la vida?, des de camins paral·
lels i en molts casos entrecreuats. En aquest curs
traçarem un recorregut des d’aquestes preguntes
i aquests enigmes per a tractar de donar-los resposta a partir dels autors i els llocs on filosofia i
literatura es troben. Aquest taller tindrà lloc exclusivament online. Les classes es gravaran i podran
revisar-se en diferit.
Professo: Marcos Yáñez
ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Un taller per aprendre a gaudir i analitzar algunes
de les pel·lícules més importants de la història del
cinema. Durant 10 sessions debatrem i analitzarem a fons l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els
significats i la simbologia d’una sèrie de títols inoblidables de directors tant diferents com Francis
Ford Coppola, William Wyler, Jean-Pierre Melville
o Leos Carax; i revisarem la influència que han tingut en altres obres posteriors, per veure com es
relacionen present i passat cinematogràfic.
Professor: Enric Ros
HISTÒRIA D’AMÈRICA DEL NORD: LA
CONSOLIDACIÓ D’UN “NOU MÓN”

DONES I FILOSOFIA:
DE CHRISTINE DE PIZAN
A MARY WOLLSTONECRAFT
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Continuem la reconstrucció de la història de la filosofia. Partirem de Christine de Pizan i, amb ella,
ens endinsarem en el Renaixement i veurem com
es desplega la Querella de les Dones, fil conductor del període. Ens detindrem en personatges
com Marie deGournay i el món dels salons i les
Precioses. I descobrirem autores que van participar en la construcció de la filosofia moderna,
com Margaret Cavendish, Elisabeth de Bohèmia,
Anne F. Conway o Mary Astell. Ja al període de
la Il·lustració, descobrirem Madame du Châtelet, i
veurem la seva culminació en les figures d’Olympe
de Gouges i Mary Wollstonecraft, amb qui tancarem aquesta segona etapa.
Professor: Xosé Manuel Díaz Fouces
ART I PENSAMENT DEL
RENAIXEMENT
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Cada disciplina artística té els seus propis mètodes i busquen desenvolupar la seva autonomia
a partir dels seus elements diferenciadors. No
obstant això, totes les arts són filles d’una cultura
i d’un temps històric el paradigma del qual es desenvolupa de manera textual o icònica. Una cosa
que comparteixen tots els temps des del Renaixement és la trobada entre literats, filòsofs i artistes i la reflexió compartida sobre el seu temps, el
seu art i la seva societat. A més d’establir llaços
personals de filiació o antipatia, aquesta reflexió
i el camí compartit a la recerca de noves metes
forjaran els grans ideals de la nostra cultura i la
seva plasmació en les grans obres en la història
de la literatura, la filosofia i l’art.
Professor: Marcos Yáñez
FILOSOFIA I LITERATURA
(CONTINUACIÓ)
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu: 67,88€

La filosofia i la literatura han estat lligades des del
principi dels temps perquè han tractat de respondre a les mateixes preguntes, les grans qüestions

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Estudiarem l’establiment de les diferents colònies
fundades pels europeus al territori nord-americà,
posant particular èmfasi en els segles XVII i XVIII,
i debatrem sobre les diferents formes de resistència indígenes que van tenir lloc. Parlarem de la
colonització francesa, amb personatges paradigmàtics com Samuel de Champlain, fundador de
Quebec, o La Salle, de la Louisiana. Estudiarem
l’establiment de les tretze colònies britàniques,
moltes d’elles fundades per víctimes de persecució religiosa a Europa. Parlarem de figues cabdals
com Pocahontas, membre del grup powhatan, i
l’establiment de Jamestown (1607), així com del
conegut vaixell Mayflower (1620). Farem èmfasi en
els rols de gènere tradicionals i parlarem dels judicis a les “bruixes” de Salem. Analitzarem la guerra
dels set anys a mitjans del segle XVIII i la victòria
britànica dels territoris americans, en detriment
dels francesos. Estudiarem la “revolució americana”, i acabarem parlant de la compra de Louisiana (1803) per part del govern estatunidenc als
francesos i com aquest enorme territori va generar
debats i discussions a l’entorn de l’esclavitud i les
persones indígenes que determinarien la història
del país al llarg del segle XIX.
Professora: Mariona Lloret Rodà
LA BARCELONA DESAPAREGUDA
Dilluns de 12 a 13.30 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Aquest taller pretén recordar, rememorar i honrar
el passat històric de Barcelona. Reviurem la ciutat desapareguda a través de classes teòriques i
de visites guiades per diverses zones de la ciutat
comtal, per rastrejar els vestigis d’una Barcelona
que ja no hi és, i que volem recordar. Recorrerem
zones tant emblemàtiques com el Somorrostro,
l’antiga Barcinona medieval i moderna, el seu passat industrial, i també la ciutat més canalla... Dels
cabarets, dels parcs d’esbarjo i oci, i del glamour
dels grans magatzems. El taller combinarà classes
teòriques amb passejades.
Professora: Eva Roca
PASSEJADES PER REDESCOBRIR
BARCELONA · DLL 9.30H
Dilluns de 9.30 a 11.30 h
Del 7 de febrer al 28 de març (8 sess.)
Preu 85,18€

Mitjançant recorreguts guiats per diverses zones
de la ciutat comtal, descobrirem una Barcelona
tant dispar i diferent com única. Redescobrirem
una ciutat literària i de cinema, els seus barris
més populars i emblemàtics, buscarem els seus
dracs i la seva simbologia, i veurem una metròpoli
de prodigis sense fi. Totes les visites culturals son
conduïdes per una guia oficial de Turisme de Catalunya, per tal de descobrir de primera mà el passat
i present de la ciutat, que ha convertit Barcelona
en una de les ciutats més cosmopolites, interessants i especials del món.
Professora: Eva Roca
PASSEJADES PER REDESCOBRIR
BARCELONA · DJ 11H
Dijous d’11 a 13 h
Del 3 de febrer al 24 de març (8 sess.)
Preu 85,18€

Us proposem redescobrir Barcelona i els seus
monuments, racons, carrers i places, tot passejant per la ciutat comtal. Parlarem dels mites i
llegendes que l’envolten, de la història i el passat
gloriós, del seu art oblidat, i especialment dels
seus secrets, curiositats i històries amagades que
no s’expliquen als turistes. Totes les visites culturals son conduïdes per una guia oficial de Turisme
de Catalunya, per tal de descobrir de primera mà
el passat i present de la ciutat, que ha convertit
Barcelona en una de les ciutats més cosmopolites, interessants i especials del món.
Professora: Maria Teresa Farriols
VIATGE A LES EXPOSICIONS DE
TARDOR DE BARCELONA
Dimecres de 16.30 a 18 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 79,86€
Dimecres de 18 a 19.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Existeixen moltes raons que ens porten a voler
visitar un museu o una exposició. Entre les més
importants, hi ha el fet de voler aprendre quelcom
que s’escapava al nostre coneixement, emocionar-nos i sentir-nos més feliços, inspirar-nos cap
a reptes positius per la nostra societat i compartir
l’experiència de la visita amb altres persones. En
aquest taller podràs viure tot això, de la mà d’una
professora que et guiarà en aquesta experiència
enriquidora. Les entrades a museus i exposicions
aniran a càrrec de l’alumne/a.
Professora: Maria Concetta Marino

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
ALIMENTACIÓ ANTIINFLAMATÒRIA
I SALUT
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 3 de febrer al 24 de febrer (4 sess.)
Preu 31,94€

La inflamació és un dels problemes de salut més
comuns i la base de moltes malalties cròniques.
Cada aliment que ingerim, cada pensament que
tenim, cada acte que realitzem influeix de forma
constant i dinàmica en com ens sentim. Cadascun
d’ells alimenta o combat la inflamació. En aquest
monogràfic, aprendràs les passes per dur una
alimentació antiinflamatòria, altres hàbits a tenir
en compte, i elaborarem un menú setmanal amb
receptes pràctiques, saboroses i fàcils d’aplicar
en el teu dia a dia. L’objectiu? Dur un estil de vida
saludable, millorant i optimitzant la teva salut. El
taller consta de 3 sessions teòriques i 1 pràctica.
(*Activitat amb suplement).
Professora: Mireia Velasco

DEPURACIÓ I DETOXIFICACIÓ DE
L’ORGANISME
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 3 de març al 17 de març (3 sess.)
Preu 23,96€

Benvinguda a un increïble viatge de benestar
i canvi! Cada cert temps, sobretot en els canvis
d’estació, és beneficiós realitzar una depuració per
netejar l’acumulació de toxines emmagatzemades
al nostre organisme, que poc a poc van fent-nos
emmalaltir. Per apropar-nos al procés d’obertura
i renaixement que simbolitza la primavera, podem
valdre’ns de l’alimentació. La primavera reclama
una preparació en dues fases: primer, netejar, i
després, crear. En aquest monogràfic, aprendrem
a renovar, tonificar i revitalitzar el teu cos i la teva
ment amb el seguiment d’un pla detox i depurador,
seguint una alimentació 100% natural, lliure de
productes processats, gluten i de farines i sucres
refinats. El taller consta de 2 sessions teòriques i 1
pràctica (*Activitat amb suplement).
Professora: Mireia Velasco

interior i a l’entorn. Ésser en l’ara. És rejovenir la
consciència més immediata i netejar la percepció. És aprendre a no fer res i estar amb nosaltres
mateixos escoltant la vida que hi transcorre. Vols
aprendre’n? T’hi donem la benvinguda.
Professor: Gerard Arlandes
MINDFULNESS I L’AUTOCOMPASSIÓ
Dilluns de 19 a 20.30 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Com ens parlem a nosaltres mateixos? Tenim en
compte les nostres necessitats? Escoltem les
nostres emocions? Què prioritzem a la nostra
vida? Tenim la sensació que mai disposem de
temps per cuidar de nosaltres? La pràctica de
l’autocompassió ens permet un espai per revisar
els nostres patrons de comportament, prendre
consciència de les nostres necessitats i desenvolupar un tracte més amable i compassiu cap
a nosaltres. Alternarem elements teòrics amb la
pràctica de Mindfulness i exercicis personals.
Professora: Lola González

FARMACIOLA NATURAL
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 26 de gener al 23 de febrer (5 sess.)
Preu 39,93€

Aquest taller s’adreça a persones a qui els agrada
l’univers de les plantes medicinals i vulguin conèixer els remeis naturals obtinguts a través d’elles.
Ens centrarem en com abordar patologies senzilles relacionades amb la dona, la pell, el sistema
genito-urinari o càrdio-vascular, a banda d’aprendre a realitzar depuracions de l’organisme. A cada
sessió hi haurà una part teòrica acompanyada
d’una petita pràctica relacionada amb la matèria,
on elaborarem remeis naturals basats en plantes,
utilitzant olis vegetals i essencials, fermentats o
extractes. (*Activitat amb suplement).
Professora: Ruth Armenta
COSMÈTICA NATURAL
Dimecres de 17 a 19 h
Del 2 de març al 30 de març (5 sess.)
Preu 53,24€

La pell no deixa de ser un reflex de com és la
nostra salut. En aquest taller podràs aprendre a
cuidar-la amb cosmètica natural. Coneixeràs les
principals matèries primeres que s’utilitzen en
formulació, com olis vegetals i essencials, hidrolats, tintures, etc, amb els quals podràs elaborar
els teus propis cosmètics. Realitzarem fórmules
per nodrir la pell, especialment a l’hivern, com
una crema de mans, un contorn d’ulls, una llet
netejadora i alguns ungüents. (*Activitat amb suplement).
Professora: Ruth Armenta
IOGA FACIAL
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Mètode de rejoveniment facial basat en exercicis
que ajuden a relaxar i descarregar tota la musculatura cràneo-facial que amb el dia a dia, les preocupacions i l’activitat mental, es va tensant i provoca rigidesa entre les celles, als ulls, a les barres
i al coll. Emprarem tècniques de digito-pressió,
exercicis de tonificació facial i d’auto-massatge.
Amb l’exercici, els músculs facials recuperen el
seu volum i força produint-se un efecte lifting
(push up), que ajuda a combatre la flaccidesa i
les línies d’expressió. Només et caldran les mans
i aprendre a realitzar bé la tècnica. Rejoveneix el
teu rostre i recupera el teu benestar d’una forma
100% natural!
Professora: María Isabel López
MEDITACIÓ
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Meditar és adonar-nos d’allò que passa al nostre

MINDFULNESS I LA GESTIÓ
EMOCIONAL
Dijous de 19 a 20.30 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Les nostres emocions juguen un paper essencial
a la nostra vida: en la presa de decisions, en la
consolidació de les nostres memòries, en la motivació per emprendre,... Però també, les emociones ens poden fer sentir malament, incòmodes o
desbordats. La pràctica de Mindfulness ens ajuda a ser més conscients del nostre món emocional i desenvolupar eines per gestionar-lo de forma
adaptativa. Alternarem elements teòrics amb la
pràctica de Mindfulness i exercicis personals.
Professora: Lola González
EINES PRÀCTIQUES PER GESTIONAR
EL MALESTAR EMOCIONAL
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Cada dia podem aixecar-nos amb un estat anímic
diferent al del dia anterior. Per hàbit i tendència
ens movem en emocions que, per a nosaltres,
solen ser recurrents. En aquest taller adquirirem
recursos pràctics per fer front a les situacions que
ens solen crear inestabilitat emocional. Una millor
gestió del món intern ens ajudarà a guanyar confiança en nosaltres mateixos i en les relacions que
establim amb el món exterior.
Professora: Yvonne Muñoz
PSICOLOGIA POSITIVA,
TRANSFORMACIÓ I CANVI
Dimecres de 12.30 a 14 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Treballarem amb un triangle bàsic: autodescripció, autocura i autoconeixement, i això ens
donarà capacitat d’enfrontar-nos a nous reptes
i a deslligar-nos del sentiment d’incapacitat.
Tractarem qüestions rellevants en els processos
de transformació i de canvi, que són reptes que
sovint es viuen com complexos perquè ens exigeixen compromís amb la nostra vida, implicació,
acceptació, aprenentatge, inversió d’esforç. Quan
aquests recorreguts ens inquieten, ens causen inseguretat, pors o bloquejos, sentim que la nostra
vida no flueix i ens resulta complexa una adaptació a aquestes noves exigències.
Professora: Carme Boó
PSICOLOGIA DEL LLENGUATGE I
EDUCACIÓ DEL PENSAMENT
Dimecres de 19 a 20.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Aprendrem a gestionar la manera com ens comuniquem; tant el nostre diàleg intern com la comunicació amb els altres influeixen directament en
l’autoestima i en les relacions. La comprensió de
les normes ens ajuda a afrontar pors, prevé l’evitació i la procrastinació i també ens ajuda en qüestions importants com deixar d’actuar per impulsos
i augmentar la capacitat de regular el nostre comportament. D’altra banda, augmenta el nostre lèxic
i amplia, així, els nostres horitzons mentals. Per tot
això, treballarem amb diferents autors, experts en
comunicació, i també tractarem les aportacions
de la neurociència en relació amb l’educació del
pensament i com aquest influeix de forma directa
en les nostres emocions i actituds.
Professora: Carme Boó
GRUP DE DONES SÀVIES
Dijous de 12 a 13 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 53,24€

Aquest és un espai per a dones a partir de 70 anys
per desenvolupar la lliure expressió, la creativitat
i la desinhibició emocional de forma saludable.
Les dinàmiques que s’ofereixen contemplen la
complexitat i globalitat de les dones, és a dir: la
motricitat, l’àrea cognitiva, l’afectivitat i l’entorn
social i familiar. A partir de la psicomotricitat, del
propi cos, amb moviments lliures i conscients
que facilitin la confiança, ens anirem obrint camí
per tal de reforçar la memòria, la concentració i
l’abstracció, i, alhora donarem peu a l’expressió
de sentiments i emocions.
Professora: Maria Ortí – Cos Salut
ACTIVA-MENT: EL CERVELL EN ACCIÓ
Dilluns de 16.30 a 18 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 87,85€
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres de 16.30 a 18 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 87,85€
Professora: Isabel Belmonte

Et preocupen els oblits? Apareixen lapsus a l’hora
de recordar noms? Tens les paraules a la punta
de la llengua? Aquestes i altres qüestions relacionades amb la memòria i el seu funcionament
s’abordaran en el taller. També es plantejaran
estratègies i pautes fàcils per mantenir i treballar
les funcions executives del cervell, les quals són
necessàries en el dia a dia.
MARXA NÒRDICA
Dimecres de 10.30 a 12 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

La marxa nòrdica és una disciplina esportiva que
consisteix a caminar o córrer amb l’ús d’uns bastons específics. És una activitat adequada per
totes les edats, que es pot realitzar en qualsevol
espai i terreny i ens ajuda en el cas de recuperació d’una lesió, per ser un esport suau i complet,
en què es treballen tots els grups musculars alhora. El primer dia, ens trobarem al vestíbul del
CC Urgell.
Professorat: Air Active
TXI KUNG
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Pràctica energètica xinesa per a l’equilibri físic,
mental i emocional. Harmonitzem el cos amb la
respiració, ens relaxem i practiquem l’art d’estar
presents. Una meditació en moviment.
Professor: Ricard Fané
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
AUTOREGULACIÓ DEL SISTEMA
NERVIÓS
Dijous de 17 a 18.30 h

Del 20 de gener al 31 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Les tècniques de relaxació i autoregulació del sistema nerviós tenen un gran poder de transformació. Ens permeten dissoldre tensions profundes,
equilibrar la nostra energia i recuperar estats de
calma i obertura. L’objectiu de les sessions és
obtenir una base teoricopràctica que ens permeti
experimentar tota una varietat de propostes enfocades a deixar anar càrregues físiques, mentals i
emocionals i re-connectar amb el nostre benestar
intern. Utilitzarem tècniques vàries, com exercicis
de respiració, exercicis psicocorporals i visualitzacions guiades.
Professora: Bàrbara Pega
CORRECCIÓ POSTURAL
Dilluns de 9.30 a 10.45 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 73,21€
Dilluns de 10.45 a 12 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 73,21€

Aprendrem a corregir la nostra postura corporal
mitjançant auto-postures de Rehabilitació Global
Postural. Així, millorarem el nostre aspecte físic i
la salut de la nostra esquena, evitant-ne les desviacions més notables com la cifosi, la lordosi o
l’escoliosi.
Professor: Emanuele Sasso
ESTIRAMENTS
Dimecres de 9.30 a 10.45 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 73,21€
Dimecres de 10.45 a 12 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 73,21€

Amb els exercicis d’estiraments tonifiquem i revitalitzem lligaments i músculs. En mobilitzar la
musculatura que envolta els ossos, aconseguim
augmentar la irrigació sanguínia i afavorir l’aportació de nutrients. A més, enfortim els ossos tot
reduint la pèrdua de massa òssia.
Professor: Emanuele Sasso
DANSA ACTIVA
Dilluns de 12 a 13 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 58,56€
Dimecres de 12 a 13 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 58,56€

Aquesta és una activitat alegre, divertida i fàcil de
practicar. Amb una senzilla coreografia treballarem la coordinació, la memòria i ens sentirem molt
millor. No són necessaris coneixements previs,
només tenir ganes de divertir-se.
Professor: Emanuele Sasso
IOGA SUAU
Dijous de 10.30 a 12 h
Del 20 de gener al 31 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Aprendrem a relaxar-nos i treballar el cos a través
d’aquesta disciplina, calmar la ment i unir l’aspecte espiritual i mental amb el cos físic.
Professora Carmen Chito
IOGA VINYASA
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

El mot vinyasa es pot traduir com “organitzar alguna cosa de forma especial”. A les classes de
ioga vinyasa fluirem d’una postura a una altra de
manera harmònica, coordinant el moviment amb
la respiració, amb moviments precisos que tanquen i obren les asanes de manera apropiada i
amb molta cura, guiant-nos d’una postura a una
altra de forma segura.
Professora: Carmen Chito

IOGA HATHA
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

El Ioga és una disciplina ancestral de l’Índia que
integra cos i ment. Mitjançant la pràctica de postures o asanes, els seus efectes ens ajuden a explorar el potencial del nostre cos i la nostra ment,
equilibrant-nos i reforçant-nos. El Ioga Hatha ens
ajuda a mantenir-nos en forma, i a desenvolupar
l’equilibri, la coordinació, i atènyer una sensació
de pau interior.
Professor: Tony Rueda
HIPOPILATES SUAU
Divendres de 12.15 a 13.30 h
Del 21 de gener a l’1 d’abril (11 sess.)
Preu 73,21€

Combinarem exercicis actius de gimnàstica abdominal hipopressiva amb posicions i tècniques
del mètode Pilates per millorar la postura corporal, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el
perímetre abdominal. Nivell inicial.
Professora: Montse Baños
HIPOPILATES
Dimarts de 17 a 18.15 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 73,21€

Combinarem exercicis actius de gimnàstica abdominal hipopressiva amb posicions i tècniques
del mètode Pilates per millorar la postura corporal, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el
perímetre abdominal.
Professora: Montse Baños
PILATES SUAU
Dimarts d’11 a 12.30 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

El mètode Pilates es basa en la postura dels músculs centrals que ajuden a potenciar l’equilibri del
cos i que són essencials per mantenir la columna
vertebral. Es tracta de realitzar una sèrie de moviments encadenats a una respiració específica
que ajuden a enfortir sobretot la faixa abdominal,
la regió lumbar i els glutis, a través del control del
moviment corporal, i aporten concentració i relaxació a la ment. Practicarem un pilates suau, apte
per totes les edats.
Professor: Tony Rueda
PILATES
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 87,85€
Professor: Tony Rueda
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu: 87,85€
Professora: Carmen Chito

El mètode Pilates es basa en l’activació dels músculs centrals que ajuden a potenciar l’equilibri del
cos i que són essencials per mantenir la columna
vertebral. Es tracta de realitzar una sèrie de moviments encadenats a una respiració específica
que ajuden a enfortir sobretot la faixa abdominal,
la regió lumbar i els glutis, a través del control del
moviment corporal, i aporten concentració i relaxació a la ment.
PILATES MATT
Dilluns de 17.15 a 18.45 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 87,85€
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Combinant exercicis d’elongació i de força, el
Pilates Matt es basa en sis principis bàsics:
concentració, control, centralització, fluïdesa en

el moviment, precisió i respiració per tal d’augmentar la força abdominal, la flexibilitat i el control
corporal. Amb aquesta tècnica es millora la postura i l’alineació de tot el cos, es redueix el dolor a
l’esquena i es tonifica la musculatura afavorint la
prevenció de lesions.
Professora: Carlota Fernández

La tècnica serà lliure, cadascú pot desenvolupar
el seu projecte amb el material que li sigui més
còmode: aquarel·la, llapis, gouache, etc. En inscriure-us, us indicarem quins materials de treball
us poden anar bé per si us cal adquirir-ne algun
amb antelació.
Professora: Laufer

ENFORTEIX EL TO MUSCULAR

VIDA QUOTIDIANA IL·LUSTRADA

Dilluns de 16 a 17.15 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 73,21€

Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 19 de gener al 2 de febrer (3 sess.)
Preu 31,94€

Realitzarem un conjunt d’exercicis dedicats a enfortir i a tonificar glutis, abdominals i cames, que
moltes vegades són les àrees més afectades per
la vida sedentària. Millorarem la circulació de la
sang, el to muscular i definirem la cintura.
Professora: Carlota Fernández
ESQUENA SENSE DOLOR
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Qui no ha sofert dolor d’esquena alguna vegada?
En la majoria dels casos, les causes del dolor
estan relacionades amb una mala postura i les
compensacions que el cos realitza per a corregir aquest desequilibri. En aquest curs proposem
exercicis que ens permetin prendre consciència
dels possibles desequilibris en la nostra postura
per a poder corregir-los.
Professora: Verónica Strukelj
BALLET TRAINING
Dilluns de 18.45 a 20.15 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 87,85€

Vols un cos de ballarina? Ens posarem en forma
amb les tècniques que estan més de moda entre
les actrius de Hollywood! Farem un entrenament
similar al que fan els ballarins, però molt més
animat, amb l’objectiu de tonificar el nostre cos.
Practicarem tècniques isomètriques i treball en
barra, que ens ajudaran a tonificar la musculatura,
millorarem la coordinació i la flexibilitat, i treballarem els estiraments i l’elongació per a modelar,
tonificar i estilitzar la figura.
Professora: Carlota Fernández
ZUMBA!
Dimarts de 16 a 17 h
Del 25 de gener al 5 d’abril (11 sess.)
Preu 58,56€
Dijous de 16 a 17 h
Del 27 de gener al 7 d’abril (11 sess.)
Preu 58,56€

Fusió de ritmes hipnòtics i passos fàcils de seguir,
la Zumba dona com a resultat un programa d’entrenament físic des d’una perspectiva totalment
lúdica. En aquest taller, es farà una Zumba suau,
indicada per totes les edats.
Professor: Fabio Suárez

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
EL TEU UNIVERS IL·LUSTRAT EN
UNA LÀMINA: PERSONATGE &
ESCENA
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 3 de febrer al 17 de febrer (3 sess.)
Preu 31,94€

Tens ànima d’il·lustrador/a? En aquest monogràfic
aprendràs a plasmar sobre el paper el teu propi univers creatiu. Imaginarem un personatge, el
dissenyarem i li donarem forma i color. I el situarem en un background també imaginat i creat
per nosaltres. El resultat? Una làmina que reculli
les nostres inquietuds i els nostres gustos, i que
reflecteixi, en essència, el nostre univers creatiu.

En aquest monogràfic aprendrem a il·lustrar amb
aquarel·la de forma imaginativa i original, deixant
anar la vessant creativa de cada participant.
Combinarem tècnica i exercicis pràctics, treballant sobre àmbits concrets: la il·lustració botànica, l’autoretrat i la casa. Cada sessió contindrà
una petita introducció teòrica i després ens llençarem a dibuixar. En inscriure-us, us indicarem
quins materials de treball us poden anar bé per si
us cal adquirir-ne algun amb antelació.
Professora: Gala Pont
CIANOTÍPIA & ALTRES PROCESSOS
FOTOGRÀFICS d’ahir, EN LA
CREACIÓ ARTÍSTICA D’AVUI
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Del 7 de febrer al 28 de març (8 sess.)
Preu 85,18€

Treballarem les següents tècniques de processament: el Paper salat i la seva alternativa amb un
aglutinant, el Marró Van Dyke; la Cianotípia; i la
Goma Bicromatada Adreçat a les persones que
estiguin interessades en investigar algunes de les
tècniques fotogràfiques de positivat utilitzades
al segle XIX, per participar en aquest curs no és
necessari tenir coneixements de fotografia, solament i el més important, tenir la curiositat per
conèixer les possibilitats creatives d’aquests procediments, també anomenats processos pictoralistes i que formen part de l’origen de la fotografia.
(*Activitat amb suplement).
Professora: Mercè Rodríguez
SUMI-E: Pintura i estètica
japonesa
Dijous de 17 a 19 h
Del 3 de febrer al 24 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Aproximació a la cultura japonesa a través dels
motius clàssics de la pintura Sumi-E (pintura en
tinta xinesa), la importància del buit en l’estètica
i la filosofia oriental. El coneixement i la pràctica
en la destresa del pinzell i la tinta, ens facilitaran
eines de creixement i transformació personal. A
través de la gestualitat i aprofundint en l’actitud
del pensament oriental, aprendrem a aplicar les
tonalitats de l’aiguada i la tinta sobre papers de fibres. Sumi-E es caracteritza pel seu traç directe i
encertat i de no retoc, un art d’ estructura simple,
que en algunes composicions, s’apropa a l’abstracció. Captar l’essència de la Natura, a través
de la modulació del pinzell: moviment, pressió i
posició; els diferents tipus de pinzellada. Una
experiència creativa, poètica i transformadora.
(*Activitat amb suplement)
Professora: Anna Maria Llagostera
SUMI-E MEDITACIÓ I BELLESA:
la tinta xinesa, l’art del gest
Divendres d’11 a 13 h
Del 4 de febrer al 25 de febrer (4 sess.)
Preu: 42,59€

El camí de la tinta xinesa és una forma de meditació activa que ens mostra, a través de la pintura,
una manera diferent d’entendre la nostra relació
amb la natura i amb nosaltres mateixos. La tècnica, esdevé una de les disciplines del Zen japonès. És una actitud, un moment de consciència
plena, per estampar un moviment, a través d’un
traç únic de pinzell, fent visibles sobre el paper
imperfeccions i formes irrepetibles. Crear, apro-

fundint en el procés més que en el resultat final,
una acció meditativa, per tal d’experimentar com
l’espai en blanc allibera la imaginació i afavoreix
l’esperit creatiu a través d’una pinzellada. Ens
aproximarem a l’art oriental a partir dels motius
clàssics de la pintura japonesa i del coneixement
dels principis estètics de la filosofia Zen. (*Activitat amb suplement)
Professora: Anna Maria Llagostera
SKETCHING D’INTERIORS
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Del 4 de febrer al 25 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Aquest curs està pensat per dibuixar l’arquitectura d’interiors, així com la gent que els habita,
els objectes que els decoren i qui sap quantes
coses més. Com que a l’hivern es fa fosc molt
d’hora, treballarem dins d’espais emblemàtics i
especials de Barcelona, fent una ruta carregada
d’història, acompanyats d’una beguda calenta.
En inscriure-us, us indicarem quins materials de
treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne
algun amb antelació.
Professor: Ricardo Hermida
ENQUADERNACIÓ ARTESANAL de
llibres
Divendres de 19.30 a 21.30 h
Del 4 de febrer al 25 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Si t’estimes els llibres i sempre has volgut crear
els teus propis libres i llibretes, aquest taller és
per tu. Es tracta d’una iniciació a l’art de l’enquadernació on aprendràs 4 tècniques bàsiques per
crear els teus propis suports, fent servir la teva
imaginació i gaudint al màxim del procés creatiu.
Coneixeràs els materials i les eines que pots fer
servir, coneixeràs les parts del llibre i duràs a terme la teva iniciació en l’ofici creant 4 projectes:
una llibreta clàssica, una llibreta amb llom i amb
cosit vist, una altra sense llom, i un àlbum fotogràfic en concertina. El taller s’adreça a públic
principiant, sense experiència prèvia en l’art de
l’enquadernació. (*Activitat amb suplement).
Professora: Aline Chapa – El Libro Rojo
CERÀMICA CREATIVA
Divendres de 17 a 19 h
Del 4 de febrer al 25 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Vine a crear i experimentar amb el fang, explora
la teva creativitat creant peces úniques amb les
teves mans! Aprendrem a fer objectes fantàstics
que ens acompanyaran durant el dia a dia: bols,
testos, plats. Treballarem les tècniques bàsiques
de modelat manual: pessic, planxes i xurros. No
cal experiència prèvia, només ganes de passar
una bona estona! (*Activitat amb suplement; el
preu del suplement inclou l’enfornat de les peces).
Professora: Sònia Ferragut
el TREBALL A color amb acrílic
i aquarel·la
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 9 de febrer al 30 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Aprendrem a treballar emprant dues tècniques
de color a l’agua; l’aquarel·la i l’acrílic. A través de
diversos exercicis pràctics d’il·lustració, aprenderem a entendre com funciona el volum, com crear
les nostres pròpies games de color i com donar
uns millors acabats al color de les nostres obres,
fent servir diversos trucs i tècniques. Les treballarem, a més, aprendent algunes pautes sobre la
figura humana, la naturalesa i les seves formes,
etc. En inscriure-us, us indicarem quins materials
de treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne algun amb antelació.
Professor: Ricardo Hermida

PINTURA

GRUP DE CORDES

Dimarts de 10 a 12 h
De l’1 de febrer al 22 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Taller multi-nivell on tothom pot desenvolupar el
seu projecte. Coneixerem els diversos materials
a utilitzar i les diferents tècniques pictòriques.
Treballarem amb pintura acrílica i estudiarem el
color. Per les persones principiants, un primer
contacte amb la pintura a través de diferents jocs
i exercicis. I per aquells que en sàpiguen més:
es proposaran exercicis basant-nos en diferents tècniques i estils. Es treballarà del natural,
de fotografia i a partir de pintures ja existents. En
inscriure-us, us indicarem quins materials de
treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne
algun amb antelació.
Professora: Coqué Azcona
DIBUIX
Dimarts de 17 a 19 h
De l’1 de febrer al 22 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
De l’1 de febrer al 22 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

Taller multi-nivell on tothom podrà desenvolupar
el seu projecte. Per les persones que comencen la seva trajectòria com a dibuixants, ens
introduirem al món del dibuix aprenent a mirar
d’una forma diferent. A través de diversos exercicis desenvoluparem les nostres capacitats,
tot divertint-nos. Aprendrem a apreciar la línia,
els contorns, els espais en negatiu. I per aquells
que ja en sàpiguen més: estudi de la llum, de
la composició i de la representació d’objectes.
Utilitzarem grafit, carbó, tinta, cretes i llapis de
colors i treballarem al voltant d’un fil temàtic que
conduirà les classes. En inscriure-us, us indicarem quins materials de treball us poden anar bé
per si us cal adquirir-ne algun amb antelació.
Professora: Coqué Azcona
FOTOGRAFIA EN MODE MANUAL
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Pensat per persones que ja tenen coneixements
mínims del funcionament d’una càmera manual,
o que van cursar el taller d’iniciació a la fotografia del trimestre anterior, aquest curs busca
aconseguir la llum i el color correctes, amb l’ús
de la càmera en mode manual, aprofundint en
conceptes com l’histograma, l’ús del fotòmetre o l’exposició a la dreta, per tal de treure el
màxim profit al teu equip fotogràfic amb l’ajuda
de la gestió del format Raw. Ens centrarem en
situacions complexes com els contrallums, les
escenes amb poca llum o amb contrastos elevats. Cal tenir nocions bàsiques fotografia (velocitat, diafragma i ISO) i cal portar una càmera
amb mode manual (tant pot ser reflex, mirrorless
o compacta).
Professor: Luis Giménez Rubio
GUITARRA CLÀSSICA
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

La tècnica de guitarra clàssica no només permet
una interpretació acurada i fluïda de peces de
qualsevol època i estil sinó que amplia els recursos interpretatius dels guitarristes d’acústica
i elèctrica. I d’avorrida no en té res! La practicarem sobre uns quants temes que (sempre que
les circumstàncies sanitàries ho permetin) presentarem al final del taller en un petit concert.
Cal saber llegir una partitura amb la guitarra a
una sola veu en primera posició i conèixer els
ritmes i acords més habituals (A, E, D, G, D7, G7,
B7, F, C).
Professora: Marta Vigo

Si ja domines la guitarra, l’ukelele, la mandolina,
el violí, el contrabaix o qualsevol altre instrument
acústic de corda, ara tens l’oportunitat de tocar
en grup. Tots plegats prepararem un petit repertori instrumental i cantat que (sempre que les
circumstàncies sanitàries ho permetin) presentarem en forma de concert en finalitzar el taller. Cal
saber llegir una partitura amb l’instrument a blanques, negres i corxeres i conèixer els ritmes i els
acords més bàsics (A, E, D, G, D7, G7, B7, F, C).
Professora: Marta Vigo
GOSPEL
Dilluns de 20.15 a 21.45 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Gaudirem de la nostra veu tot aprenent i practicant l’estil Gospel, que amb les seves arrels
afroamericanes ens ofereix àmplies possibilitats
rítmiques, harmòniques i interpretatives pel cant
coral, amb un repertori ple d’emoció i sentiment.
Professorat: A confirmar

STAND UP COMEDY: CREA I
INTERPRETA EL TEU MONÒLEG
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Quan menys t’ho esperes, et toca parlar en
públic. Has de fer un monòleg. Seriós o còmic.
Llarg o curt. En una boda, en un sopar de Nadal,
en una festa, a la feina o en un teatre. T’ensenyarem les tècniques per crear i preparar un monòleg, i per fer-ne la perfomance. I el practicarem a
classe. T’hi atreveixes?
Professor: Alfred Picó Sentelles
BALLA I ACTIVA’T!
Dimecres de 15.30 a 17 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Aquesta és una activitat alegre, divertida i fàcil
de practicar. Ballarem al ritme de cançons modernes i actuals d’estils diversos com els balls
llatins, el funk, el hip-hop, l’afro, ... No cal haver
ballat mai abans, només tenir ganes de divertir-se. No hem de pensar, només deixar-nos anar
i ballar! No cal parella.
Professor: Ildefons Vilanova
BALLEM RITMES TROPICALS
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Ballarem sense parar a ritme de txa-txa-txa,
merengue, salsa, o batxata, entre d’ altres. Grup
per a totes les edats. No cal nivell. No cal parella.
Professor: Ildefons Vilanova
PRÀCTIQUES FLAMENQUES EN
COS I ARREL
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Una trobada amb els elements i els codis de la
tècnica de la dansa flamenca i altres danses i
músiques d’arrel on compartir coneixements i
inquietuds de la pròpia matèria per tal d’enriquir
l’univers i altres paradigmes a través de l’escolta
individual i col·lectiva de l’essència i l’anatomia
flamenca i d’arrel.
(Segons el perfil de cada grup es definirà el nivell
de complexitat i l’especificitat en quant als materials, metodologia i objectius).
Professora: Andrea Jiménez – Ancorae

Has volgut ballar sempre com Fred Astaire o Ginger Rogers? Ets fan de Gene Kelly? Vine a descobrir els passos del claqué i com crear ritmes amb
els peus. En aquest curs treballarem a través de
petites coreografies i jocs d’improvisació. Descobreix la teva musicalitat! No cal parella.
Professora: Alba Galimany
DANSA JAZZ
Divendres de 18.30 a 20 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril (10 sess.)
Preu 79,86€

Treballarem la tècnica corporal, practicarem els
passos i les seves posicions i coneixerem els
seus estils: el funky jazz, el latin jazz, el modern
jazz, l’estil Fosse i el Broadway Jazz. Ballarem
diferents i divertides coreografies. Descobreix
aquest estil de moviments sensuals, energètics
i rítmics. Vine a aprendre a expressar-te de forma lliure, potenciant les teves aptituds creatives
i físiques!
Professora: Laura Calveras
DANSA ORIENTAL
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

La dansa oriental, molt popular a Occident però
que prové d’una tradició oriental mil·lenària, es
caracteritza pels seus moviments suaus i fluids,
dissociant i coordinant alhora les diferents parts
del cos. Se centra principalment en la pelvis i el
ventre i s’emfatitza en els músculs abdominals,
amb moviments de pit i espatlles que t’ajudaran a fer exercici d’una forma original, divertida
i creativa. La gran sensualitat de la dansa i els
seus efectes beneficiosos sobre el cos femení, li
atorguen molts beneficis per la salut, tant física
com emocional. Aquest trimestre incorporarem
un nou element en les coreografies: el vel. T’hi
apuntes? Grup per totes les edats.
Professora: Sara Pi
BURLESQUE
Divendres de 20 a 21.30 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril (10 sess.)
Preu 79,86€

El Burlesque és un estil amb influències del
Music-Hall Britànic, del Vaudevil americà, el
Cabaret francès i el Broadway jazz. Utilitzarem
elements com el barret, el bastó, la cadira, els
guants, les boes i les plomes i muntarem coreografies divertides i elegants. Deixa anar la teva
part més expressiva, picaresca i sensual!
Professora: Laura Calveras
LINE DANCE IN MOTION
Dijous de 20 a 21.30 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Taller per anar gaudint del Line dance. Aprendrem coreografies senzilles i algunes de certa
complexitat que executarem en línia sense necessitat de parella. Ballarem diferents estils com
nitght club, lilt, rock, smooth, cha cha, i també
country. Per estar en forma física i fer treballar la
memòria, gaudint de la música. Cal haver realitzat com a mínim un any de line dance o country.
No cal parella.
Professora: Asun Martínez - ACB

Per gaudir del ball country, realitzarem coreografies senzilles i algunes de certa complexitat.
Combinarem els balls country clàssics que es
ballen arreu, amb els balls country més actuals
que es ballen als locals country catalans. Adreçat a persones amb nivell mig de ball country.
No cal parella.
Professora: Asun Martínez – ACB
COUNTRY & LINE DANCE
MIG-AVANÇAT
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Desenvoluparem coreografies d’un cert nivell
de complexitat de ball country i line dance de
més llarga durada i velocitat. Executarem girs i
combinacions de passos i figures que comporten desplaçaments per la pista de ball. Realitzarem balls frasejats (amb introducció, parts A/B,
ponts i reinicis). Adreçat a persones amb nivell
mig – avançat de ball country o line dance (es
recomana haver fet tres o més cursos). No cal
parella.
Professora: Asun Martínez – ACB

RECURSOS
INICIACIÓ A LA COSTURA A
MÀQUINA: NECESSER I TOTE BAG
Dimarts de 12.30 a 14.30 h
Del 25 de gener al 22 de febrer (5 sess.)
Preu 53,24€

En aquest taller començaràs a familiaritzar-te
amb la màquina de cosir. Aprendràs les diferents
funcions de la màquina, els tipus de puntades, a
regular la tensió, enfilar, reomplir la canilla, fer
traus i cosir botons. Tot això, a partir d’exercicis
pràctics i confeccionant dos projectes: una bossa estil Tote Bag i un necesser amb cremallera i
folre. Comença des de zero, no cal tenir coneixements de costura a màquina. No cal portar
màquina de cosir, es faran servir les màquines
de cosir del centre (*Activitat amb suplement)
Professora: Marisol Saavedra
COSTURA A MÀQUINA: LA MEVA
LLENCERIA PERSONALITZADA
Dimarts de 12.30 a 14.30 h
De l’1 de març al 29 de març (5 sess.)
Preu 53,24€

En aquest monogràfic aprendràs a confeccionar
un conjunt de roba interior (de cotó) a partir de
patrons predeterminats i et familiaritzaràs amb
el treball amb tela de punt elastitzada. Confeccionarem unes calcetes en talles 36 a 54. I un
sostenidor (tipus bralette sense cèrcol ni farciment) en talles 85 a 115. Pots combinar les talles
segons les teves necessitats. Son necessaris
coneixements de costura a màquina: puntada
recta, zig zag i enfilat. No cal portar màquina de
cosir, es faran servir les màquines de cosir del
centre (*Activitat amb suplement)
Professora: Marisol Saavedra
IKEBANA
Dilluns de 17 a 19 h
Del 24 de gener al 14 de març (8 sess.)
Preu: 85,18€

L’Ikebana, l’art floral japonès, neix d’una mirada
amorosa, de respecte vers la natura. La subtilesa de les composicions obrirà el nostre cor a
una experiència meditativa, de connexió amb les
flors, amb la mare terra i tots els éssers vivents
en harmonia. Mitjançant el hana-no-kokoro, ens

connectem flor-practicant, entrenant els nostres
sentits per a viure una vida més plena i amb més
sentit. En inscriure-us, us indicarem quins materials de treball us poden anar bé per si us cal
adquirir-ne algun amb antelació.. (*Activitat amb
suplement)
Professora: Laura González Tinoco

de la llengua per mantenir una conversa en francès.
Professor: Pascal Verkest

KOKEDAMAS I COMPOSICIONS
AMB PLANTES

Voleu aprendre italià en una atmosfera agradable
on aprendre és participatiu i divertit? En aquest
taller aprofundirem en l’ús parlat de la llengua,
treballant dinàmicament en petits grups de conversa i en l’ús escrit, tot redactant petites receptes o e-mails, a més de potenciar les competències orals i la pronunciació. Mitjançant dinàmiques
divertides, aprenent gramàtica i escoltant musica
i mirant vídeos culturals i d’actualitat potenciarem
les habilitats de cadascú per expressar-se. Dirigit
a qui té un nivell intermedi de la llengua italiana.
Professora: Salvatore Cattogno

Dilluns de 17 a 19 h
Del 21 de març al 4 d’abril (3 sess.) Preu:
31,94€

Coneix la tècnica japonesa per tenir plantes a la
teva llar sense necessitat de testos. Aprendrem
també a dissenyar i elaborar bases úniques per
crear centres artístics amb plantes. En inscriureus, us indicarem quins materials de treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne algun amb
antelació. (*Activitat amb suplement).
Professora: Laura González Tinoco
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 24 de febrer al 7 d’abril (7 sess.)
Preu: 74,54€

Tothom té a casa mobles antics i no sap què ferne: llençar-los, regalar-los... Imaginar com eren
abans del pas del temps, o bé com podrien quedar després d’una bona restauració, pot ser una
bona motivació per decidir-se a aprendre com
fer-ho. En aquest taller, adquirirem els coneixements mentre practiquem tots junts. Tant si ja en
saps una mica com si comences des del principi,
aquest és el teu taller. (*Activitat amb suplement)
Professora: Carme Pastor

LLENGÜES
ON Y VA? FRANCÈS PER
PRINCIPIANTS
Dilluns de 18.15 a 19.45 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Taller d’iniciació a la llengua francesa destinat a
debutants. Mitjançant la realització d’exercicis i
de l’audició de diàlegs, estudiarem el vocabulari
de la vida quotidiana, el present dels verbs i les
regles bàsiques de la gramàtica. Cal tenir un nivell
bàsic de la llengua francès, ja que no comença
des de zero.
Professor: Pascal Verkest
COMUNIQUEM-NOS EN FRANCÈS
Dilluns de 16.45 a 18.15 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Taller destinat a persones que desitgin aprofundir
el seu coneixement tant de la llengua com de la
cultura francesa, i millorar les seves habilitats a
l’hora d’expressar-se i entendre els nadius. El propòsit és que els participants puguin actuar amb
més destresa en situacions de la vida quotidiana.
Cal tenir un nivell intermedi de la llengua francesa.
Professor: Pascal Verkest

ON PARLE FRANÇAIS: CONVERSA
EN FRANCÈS
Dijous d’11.30 a 13 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Conversa sobre temes diversos com l’educació,
la família, les festes i les tradicions, les vacances
i els viatges, els problemes urbans, la gastronomia, la televisió ... A partir d’un document escrit o
oral, els alumnes són convidats a parlar, donar la
seva opinió i debatre sobre un tema d’actualitat,
de cultura o de societat. Cal tenir nivell suficient

ITALIANO PER TUTTI
Dimecres de 12.30 a 14 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

VOLARE: CULTURA ITALIANA
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 24 de gener al 28 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Aprendre i practicar l’italià d’una forma amena!
Volare és un taller interactiu de cultura italiana en
italià adreçat a gent amb un nivell intermedi/avançat de la llengua italiana. A través de l’expressió
oral i escrita, conversa, comentaris de textos,
música i sense oblidar la gramàtica, aprofundirem
en els aspectes destacats de la llengua, cultura i
la societat italianes. Cal tenir nivell suficient de la
llengua per mantenir una conversa en italià.
Professora: MariaJo López Vilalta

HOW DO YOU DO? ANGLÈS PER
PRINCIPIANTS
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Ens apropem a la llengua anglesa des del més bàsic. Aprendrem a parlar i a escriure, a llegir i a escoltar, fent immersió lingüística, estudiant la gramàtica bàsica i relacionant-nos des del primer dia
amb la llengua. Adreçat a les persones que volen
iniciar-se en l’anglès, que mai no l’han estudiat o
que fa molts anys que ho van fer i ja no recorden
allò que havien après. Cal tenir un nivell molt bàsic
d’anglès ja que no comença des de zero.
Professora: Brenda Nistor - Idiomes Tarradellas

WHAT’S YOUR NAME? ENGLISH FOR
BEGINNERS
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Back to the basics! Aquest curs està pensat per
tots aquells que fa poc s’han iniciat en aquesta
llengua. Estudiarem el futur (plans and predictions), així com vocabulari útil: the weather, activites i verb collocations. No comença des de zero,
cal tenir nocions molt bàsiques d’anglès
Professora: Verónica Castro

WAKE AND SHAKE!
Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Adreçat a persones amb coneixements bàsics
de la llengua, o que la van estudiar fa temps i ja
no la recorden. Aprendrem nocions de gramàtica
elementals, vocabulari i frases útils, i millorarem
els listening skills i la conversa a l’entorn de temes
variats i quotidians. Cal tenir coneixements elementals, ja que no comença des de zero.
Professora: Verónica Castro

SPEAK UP!
Dimecres de 11.30 a 13 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Adreçat a aquelles persones que vulguin aprendre i practicar el llenguatge quotidià i ampliar la
comprensió oral, vocabulari i els coneixements
de gramàtica a través d’exercicis, cançons, audicions i converses basats en unitats de temàtiques diverses. Cal tenir un nivell pre-intermediate
d’anglès.
Professora: Verónica Castro

EVERYDAY ENGLISH
Dimecres d’11.45 a 13.15 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu: 79,86€

Adreçat a aquelles persones que vulguin aprendre i practicar el llenguatge quotidià i ampliar la
seva comprensió oral, el seu vocabulari i els seus
coneixements de gramàtica a través d’exercicis,
cançons, vídeos, audicions i jocs de rol basats
en unitats de temàtiques diverses i pràctiques.
Imprescindible tenir un nivell intermedi d’anglès.
Professora: Marina Torres

ENGLISH & CULTURE
Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

Taller de conversa on xerrarem en anglès des del
primer dia, apropant-nos a la cultura dels països
anglòfons, a través de la llengua que comparteixen. Parlarem de literatura, de cinema, música,
gastronomia, educació, festivals, temes d’actualitat i tot allò que pugueu trobar interessant. Vine
a practicar el teu anglès amb nosaltres. Cal tenir
un nivell suficient de la llengua per mantenir una
conversa en anglès.
Professora: Marina Torres

EN FAMÍLIA
ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A
NADONS
Divendres de 10 a 11 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril (10 sess.)
Preu 53,24€

Utilitzarem la música com a eina de comunicació
amb els nadons, despertant la seva curiositat
amb diferents instruments de percussió, campanes i altres instruments fàcils d’agafar. Aprendrem cançons tradicionals i actuals per utilitzar
després a casa. Adreçat a adults amb nadons de
2 a 12 mesos (1 matrícula = 1 adult + 1 petit/a).
Professora: Ana Francesca Salcedo
MÚSICA I DANSA PER ALS MÉS
PETITS
Divendres d’11 a 12 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril (10 sess.)
Preu 53,24€

Taller familiar en què a través de jocs, cançons i
activitats anem introduint la música en la vida dels
infants. La música ens ajuda a relacionar-nos, a
compartir, a jugar. Potencia la concentració,
la memòria, el ritme, la coordinació. Adreçat a
adults amb infants d’1 a 3 anys (1 matrícula = 1
adult + 1 petit/a).
Professora: Ana Francesca Salcedo
IOGA EN FAMÍLIA
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Del 26 de gener al 30 de març (10 sess.)
Preu 53,24€

L’intens ritme de vida de la societat actual perjudica adults i infants per igual. La pràctica del ioga

en família ens ajuda a rebaixar els nivells d’estrès
al mateix temps que nodreix i revitalitza els vincles afectius. El joc és el fil conductor d’aquest
viatge en el qual aprendrem a estar més presents
en la trobada amb l’altre. Adreçat a adults amb
infants de 4 a 8 anys (1 matrícula = 1 adult + 1
petit/a).
Professorat: Verónica Strukelj

GASTRONOMIA
CUINA TRADICIONAL CATALANA,
APLICADA A DIFERENTS TÈCNIQUES
DE COCCIÓ
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
De l’1 de febrer al 15 de març (7 sess.)
Preu: 74,54€

Farem un recorregut per les principals tècniques
de cocció de la cuina tradicional, posant en pràctica plats de la cuina catalana. La cuina catalana
té un origen antic i humil, i, basant-se en aliments
senzills i econòmics, ha donat lloc a plats elaborats i deliciosos. Passant pel bullit, l’estofat,
el cru, o el rostit, cuinarem els plats de sempre,
aportant coneixement sobre com dominar aquestes tècniques de cocció per aplicar-les a d’altres
receptes. El taller és presencial. Els aliments no
podran menjar-se a la cuina, per tant recomanem
que porteu una carmanyola per endur-vos a casa
les vostres racions. (*Activitat amb suplement)
Professora: Clara Sivila Angusto
RODA EL MÓN! CUINES D’ARREU
DEL MÓN
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 3 de febrer al 17 de març (7 sess.)
Preu: 74,54€

Farem un viatge cultural per diferents gastronomies. Les sessions estaran dividides per països.
Aprendrem i cuinarem receptes d’Itàlia, Grècia,
Japó, Índia, Mèxic, América i França. Receptes
fàcils i ràpides, que podrem replicar a casa sense problemes i amb un gran resultat. El taller és
presencial. Els aliments no podran menjar-se a la
cuina, per tant recomanem que porteu una carmanyola per endur-vos a casa les vostres racions.
(*Activitat amb suplement)
Professora: Clara Sivila Angusto
CUINA HEALTHY FÀCIL
Dimecres de 18 a 20 h
Del 2 de febrer al 23 de febrer (4 sess.)
Preu: 42,59€

Et proposem un curs de cuina sana, senzilla però
llaminera. Aprèn a cuinar sense complicacions,
alimentant-te correctament. Aliments saludables,
coccions saludables i molts consells per organitzar-te, aprofitar el temps i els aliments, i gaudir de
cuinar i de menjar bé. Receptes fàcils amb predomini d’aliments vegetals. El taller és presencial.
Els aliments no podran menjar-se a la cuina, per
tant recomanem que porteu una carmanyola per
endur-vos a casa les vostres racions. (*Activitat
amb suplement).
Professora: Montse Tàpia
ELABORACIÓ DE FORMATGES
VEGANS
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 9 de març al 30 de març (4 sess.)
Preu: 42,59€

Aprendrem a preparar alternatives als formatges
amb fruits secs, llegums, llavors... Receptes fàcils, ràpides, algunes instantànies i d’altres fermentades, totes boníssimes, que recorden les
textures i sabors dels formatges tradicionals. El
taller és presencial. Els aliments no podran menjar-se a la cuina, per tant recomanem que porteu
una carmanyola per endur-vos a casa les vostres

racions. (*Activitat amb suplement)
Professora: Ester Alemany
POSTRES I DOLÇOS
INTERNACIONALS
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 31 de gener al 14 de març (7 sess.)
Preu: 74,54€

T’agrada la pastisseria? Quan menges un dolç
sempre et preguntes com es deu fer, què deu portar? En aquest taller aprendrem a elaborar, de forma pràctica, postres, pastissos i dolços d’arreu
del món. Juntament amb molts consells pràctics i
teòrics, t’ensenyarem a fer una autèntica Sacher,
uns Mochis, dolços turcs, Baklavas i molt més. El
taller és presencial. Els aliments no podran menjar-se a la cuina, per tant recomanem que porteu
una carmanyola per endur-vos a casa les vostres
racions. (*Activitat amb suplement)
Professora: Berta Ursul

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics són els dissabtes de 10.30 a 13.30 h, si no s’indica el contrari. Preu: 15,97 €. Places limitades.
ITINERARIS DE CIUTAT
BAIXANT DE LA FONT DEL GAT. UNA
PASSEJADA PER LA HISTÒRIA DE
LES FONTS DE MONTJUÏC
Dissabte 22 de gener

La Font del Gat, la Font Trobada, la Font de l’Esparver; al segle XIX Montjuïc era plena de fonts.
Els dies festius molts barcelonins sortien de la
ciutat i pujaven a Montjuïc cap a alguna de les
fonts repartides per la muntanya. En aquesta ruta
en descobrirem la història, sabrem com i perquè
van desaparèixer i quines han sobreviscut.
Professor: Pere Cowley
SECRETS DE LA VILA DE SANTS
Dissabte 29 de gener

Descobrirem un barri amb molt caràcter i ple
d’història: l´antiga vila de Sants. Des de l’església
de Santa Maria de Sants buscarem els orígens
rurals d´aquesta vila, visitarem antigues fàbriques
com el Vapor Vell o el Vapor Nou i passejarem pel
carrer de Sants i els seus voltants.
Professora: Maria Vallverdú
SANT ANTONI: ORIGENS, FÀBRICA
MORITZ I MERCAT
Dissabte 29 de gener

Sant Antoni és un barri ple d’història on el seu
epicentre, el mercat, és una mostra de conservació i modernització urbanística. En coneixerem
l’origen, l’evolució i les restes arqueològiques recentment trobades. Descobrirem el passat fabril,
recuperant la història de la fàbrica Moritz i farem
una volteta per l’anomenada ruta del vermut. En
acabar, de forma opcional, es podrà fer una consumició que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Cecilia - Explica’m BCN
GRÀCIA: DE VILA A BARRI
Dissabte 5 de febrer

Amb aquest itinerari coneixerem l’evolució històrica i social del barri de Gràcia, des dels orígens
rurals al segle XVII, passant per la formació de la
vila independent durant la industrialització i fins
l’annexió forçada a Barcelona a les acaballes del
segle XIX. Placeta de Sant Miquel, Mercat de la
Llibertat, la masia Trilla, plaça de la Virreina i la
de la Vila, i altres per descobrir, són alguns dels
espais que visitarem.
Professor: Marc Jobani

VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE PEDRALBES I ELS
SEUS VOLTANTS
Dissabte 12 de febrer

Redescobrirem una de les joies més valuoses de
l’arquitectura gòtica barcelonina. Es tracta d’un
petit recinte emmurallat, on la Reina Elisenda de
Montcada fundà un conjunt monàstic de monges
clarisses al segle XIV. Destaquem l’església, el
claustre, la Sala Capitular, el Refectori, les Procures. Veurem tot l’entorn que envolta aquest petit
nucli medieval. L’accés al monestir requereix el
pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS TEMÀTICS
BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES
Dissabte 29 de gener

Les botigues exerceixen un paper molt important
en la vida quotidiana de Barcelona, ja que són
l’espai on es produeix l’activitat més dinàmica de
la ciutat. Les botigues s’han d’adaptar als canvis
dels gustos, als canvis tecnològics i als canvis
generacionals. Algunes botigues han aconseguit
mantenir-se al llarg dels anys i per aquesta raó
han esdevingut emblemàtiques. Malauradament,
cada cop en queden menys.
Professora: Meritxell Carreras - AdaptamBcn

HISTÒRIES DE LA BARCELONA
GÒTICA

ELS JUEUS DEL POBLE SEC

Dissabte 19 de febrer

Rescatem la història oblidada d’Agudad Ahim,
una associació jueva fundada a Barcelona l’any
1926 per un petit grup de jueus d’origen sefardita
que arribaren a la ciutat durant la Primera Guerra Mundial. Aquesta entitat va erigir el seu propi
local als voltants del Paral·lel, concretament a la
Ronda de Sant Pau, en el que era l’habitatge del
seu primer president, el senyor Maurici Sinaí. En
aquella zona, cruïlla entre el Raval, el Poble Sec i
Sant Antoni, residien la majoria dels seus socis,
venedors ambulants i petits comerciants dels Encants del Mercat de Sant Antoni.
Professor: Manu Valentín

Farem un recorregut pels llocs més emblemàtics de la Barcelona gòtica, amb una combinació
d’elements propis de la història de l’art i de la història, per veure com es va implantar a la ciutat, a
nivell arquitectònic, l’estil gòtic.
Professora: Judith Soler
DESCOBERTA DE SANT ANDREU.
ELS SEGLES XX I XXI
Dissabte 26 de febrer

Passejarem pels carrers i les places de Sant Andreu, recuperant la seva història, el seu passat i
el seu present, des del seu antic Ajuntament, a
la Parròquia de Sant Andreu, l’Estació de Sant
Andreu Comtal, la presència de la indústria amb
Can Fabra i la Maquinista, l’arquitectura residencial com Can Guardiola (1903-1905), la Casa Bloc
(1933-1939) o els habitatges del carrer Sant Adrià
(FAD 2008).
Professora: Carolina Chifoni
PALAU GÜELL
Dissabte 5 de març

El Palau Güell va ser un dels primers encàrrecs
importants que va rebre Gaudí a l’inici de la seva
carrera. Eusebi Güell va voler que Gaudí li construís aquest peculiar palau urbà com a ampliació
de la casa familiar que tenia a la Rambla de Barcelona. Durant aquesta visita descobrirem les
cotxeres, les diverses estances i el fascinant terrat. L’accés al palau requereix el pagament d’una
entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professor: Oleguer Biete
ELS MERCATS DE CIUTAT VELLA
Dissabte 19 de març

Visitarem tres dels principals mercats de la ciutat:
la Boqueria, Santa Caterina i el Mercat del Born.
Els mercats, per definició, són espais on es pot
gaudir d’un ambient viu i alegre, on es barregen
els reclams dels venedors i el tragí del dia a dia.
Són el millor lloc, sens dubte, per donar a conèixer el tarannà comercial barceloní des de les antigues places de mercat medieval fins l’actualitat.
Professora: Alba Casaramona
EL CEMENTIRI DEL POBLENOU, EL
MÉS ANTIC DE LA CIUTAT
Dissabte 26 de març

A prop del mar trobem un cementiri situat entre
els barris del Poblenou i la Vila Olímpica. Un espai
ideal per fer un recorregut pel patrimoni funerari
des del segle XVIII fins els nostres dies. Descobrirem l’arquitectura i les escultures funeràries
de les capelles, els panteons, les tombes dels
nobles, alcaldes, músics o científics destacats de
la nostra ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 5 de febrer

EL PARADÍS PERDUT DE MERCÈ
RODOREDA. EL SANT GERVASI DE
MIRALL TRENCAT
Dissabte 12 de febrer

Recordarem l’obra literària de Mercè Rodoreda
amb un itinerari literari diferent. Recorrerem el
seu paradís perdut de Sant Gervasi, els espais de
la seva infantesa i la transformació mítica en els
escenaris de les seves obres, particularment de
les novel·les Aloma i Mirall trencat.
Professora: Maria Nunes
EDIFICI HISTÒRIC DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimecres 16 de febrer

Un matí de dimecres per conèixer l’edifici noble
de la Universitat de Barcelona i el Seminari. Explicarem el seu origen, quan neixen les universitats,
qui encarrega l’edifici i en quin context històric.
Veurem i explicarem el Paranimf amb les seves
obres d’art, l’antiga biblioteca i la sala dels rectors, el seminari i la capella. L’accés a l’edifici
requereix el pagament d’una entrada que anirà a
càrrec dels participants.
Professora: Susana - Explica’m BCN

LES PETJADES DE LA GUERRA
CIVIL AL CENTRE DE BARCELONA

Centre Cívic Urgell

Dissabte 5 de març

Redescobrirem els indrets del centre de Barcelona lligats a la guerra civil: coneixerem alguns
dels llocs on es van produir forts enfrontaments
el juliol del 1936, veurem l’enorme impacte dels
bombardejos aeris feixistes sobre la ciutat, i revelarem les ubicacions des d’on els anarquistes i els
republicans exercien el poder.
Professor: Eloi Torrents

TALLERS
CULTURALS
Gener-març 2022

BARCELONA SANG I FETGE
Dissabte 12 de març

Ruta sorprenent basada en la crònica negra periodística de la Barcelona de tots els temps on veurem que la realitat sempre sobrepassa la ficció.
Atracaments, homicidis, assassinats, “crims passionals” i mafiosos seran els continguts d’aquesta
ruta de crònica negra 100% barcelonina.
Professora: Meritxell Carreras - AdaptamBcn

MAPA

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

VISITA A LA REIAL ACADÈMIA DE
MEDICINA
Dissabte 19 de març

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

MALLORCA

405 - c. Comte Borrell, 198
89 - c. Rosselló, 101
90 – c. Rosselló, 108-110

ITINERARIS DE NATURA
Els itineraris de natura són de 10 a 13 h. Per poder
gaudir d’aquestes sortides és recomanable tenir
un mínim de condició física i anar equipat amb el
material i el calçat adient.
ELS CAMINS DE L’AIGUA A
COLLSEROLA
Dissabte 22 de gener de 10 a 13 h

Recorregut circular seguint el camí que uneix les
tres fonts naturals que alimenten el pantà de Vallvidrera. Experimentarem la diversitat de boscos i
paisatges modelats per l’activitat humana, en un
recorregut que reuneix una mostra representativa
dels valors patrimonials i ambientals de Collserola.
Dificultat baixa.
Professorat: Pilar Herrero - Ecoitineraria
SANT JERONI DE LA MURTRA

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109,
H10, V11, N7, N12

ADREÇA

HORARI

’
Comte dʼUrgell
145
08036 Barcelona
Tel. 934 536 480
ccurgell.cat
info@ccurgell.cat
facebook.com/Centrecívicurgell
twitter.com/ccurgell

Dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat dʼanell magnètic

Dissabte 12 de març de 10 a 13 h

LA BARCELONA MAÇÒNICA
Dissabte 19 de febrer

Què és la maçoneria? On són els seus orígens?
Quins han estat els maçons catalans més illustres? On podem trobar els seus símbols i missatges? Descobreix tot això i molt més en aquesta ruta amb la qual desvetllarem els misteris de
la maçoneria.
Professor: Jordi Pisa
L’ARQUITECTURA DEL PODER
Dissabte 26 de febrer

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

Poques persones saben que al costat de Badalona es troba una de les joies gòtiques més importants de la província: el monestir de Sant Jeroni de
la Murtra del segle XII. La nostra visita començarà
al centre de Santa Coloma de Gramenet, una gran
zona verda ens 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 dels participants. Dificultat mitjana.
Professora: Maria Vallverdú
DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 26 de març de 10 a 13 h

Farem una passejada al costat del riu per arribar
als espais naturals del sector de Cal Tet. Allà,
arribarem a la desembocadura, pujarem a torres
d’observació i ens aturarem a diferents aguaits
per provar de veure els ocells que utilitzen els
aiguamolls de la zona: ànecs de tota mena, cabussets, fotges, flamencs, martinets, bernats i
algunes rapinyaires. Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell - Històries de Ciència

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

Urgell

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 27 de gener al 31 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

VILLARROEL

COUNTRY MIG

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 25 de gener al 29 de març (10 sess.)
Preu 79,86€

COMTE D’URGELL

CLAQUÉ

