TALLERS
CULTURALS
Abril-juny 2022

Urgell

Centre Cívic Urgell

INSCRIPCIONS
Inscripcions per Internet. A partir del 4 d’abril a les 8 h a www.ccurgell.cat
Inscripcions al centre. A partir del 4 d’abril. 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.
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.
Curs nou

Curs online

HUMANITATS

Aquesta reconstrucció insòlita ens farà aparèixer la història de l’art del segle XX (plàstica,
música, arquitectura) sota una nova llum.
Professor: Eduard Cairol

BÈSTIES, MONSTRES I ANIMALS
FANTÀSTICS

ART I PENSAMENT DEL BARROC

Dijous de 17 a 18.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

La tradició mítica occidental conserva un gran
nombre de criatures impossibles que només el
llenguatge simbòlic pot fer versemblants. Partint d’una selecció representativa de les principals cultures europees, aquest curs convida a
cercar el missatge poètic, místic o religiós de
les figures llegendàries que habiten la nostra
mitologia. Sirenes, nans, gegants o homes-llop
son uns pocs exemples d’un repertori que
ens farà viatjar vers la realitat que guarden els
mons imaginaris.
Professor: Jorge Rodríguez Ariza
ART D’AVANTGUARDA EN EL
PERÍODE D’ENTREGUERRES
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

La Primera Guerra mundial va suposar un xoc
sense precedents en la història d’Europa i l’art
no podia ser-ne aliè. Des de la literatura, la filosofia i les arts plàstiques es debatrà sobre la
desfeta que podia significar la fi de la cultura
occidental i sobre les noves propostes que
buscaran rescatar l’ésser humà de l’abisme.
Els grups pròxims a la revolució russa, la psicoanàlisi i la seva influència en el surrealisme,
l’existencialisme o l’art abstracte seran exemples d’aquesta recerca
Professor: Marcos Yáñez
ART I ESOTERISME
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Revisarem la història de l’art, des de Leonardo
da Vinci, seguint un fil conductor poc habitual,
generalment marginat per les narratives tradicionals centrades en aspectes formals: la influència d’idees procedents dels diferents esoterismes (de l’alquímia a la teosofia, passant
per la germandat Rosa-creu o el xamanisme).

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
DONES I FILOSOFIA: DE MARY
WOLLSTONECRAFT A JUDITH
BUTLER
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

Encetem el tram més contemporani de la història la filosofia feta per dones. S’estén al llarg
dels segles XIX, XX i fins el present. Donarem
veu a les dones que van construir el moviment
feminista i entendrem com s’ha anat relacionant amb d’altres moviments socials. I donarem
veu a les filòsofes dels darrers dos segles. Així,
parlarem de Flora Tristán, Harriet Taylor, Seneca Falls, Lou Andreas Salomé, Simone Weil,
Simone de Beauvoir, María Zambrano, Angela
Davis i Judith Butler, entre d’altres autores.
Professor: Xosé Manuel Díaz Fouces
FILOSOFIA I LITERATURA
CONTEMPORÀNIES
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu: 54,30€

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 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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

Un taller per aprendre a gaudir i analitzar algunes de les pel·lícules més importants de la
història del cinema. Durant 8 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 Josef von Sternberg, R.W.
Fassbinder, Anthony Mann o Jacques Demy; i
revisarem la influència que han tingut en altres
obres posteriors, per veure com es relacionen
present i passat cinematogràfic.
Professor: Enric Ros
HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
D’AMÈRICA: DE LA INDEPENDÈNCIA
COLONIAL A L’HEGEMONIA GLOBAL
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

L’hegemonia cultural, política i econòmica dels
EEUU és una realitat tan arrelada que, habitualment, es dona per suposada i no se’n qüestionen les raons, ni els orígens. En aquest curs
estudiarem el procés pel qual una ex-colònia
britànica esdevingué la primera superpotència
mundial en el breu transcurs d’un segle i mig.
Partirem d’estudiar les seves bases jurídiques,
legislatives i ideològiques, elements clau per
a comprendre les ànsies expansives en el si
d’aquesta nació naixent. Parlarem de la Guerra
de Secessió (1861-1865) i l’impacte que aquesta tingué en la conformació de la identitat estatunidenca. Analitzarem els factors econòmics
i geopolítics que encaminaren el país vers el
creixement. Estudiarem el paper que, des de
la Casa Blanca, es va jugar en les dues guerres
mundials i, tractarem de comprendre l’impacte d’aquestes en l’assoliment de l’hegemonia.
Analitzarem la Guerra Freda, el Maccarthisme,
el neoimperialisme i el paper de la lluita pels
drets civils en el procés de configuració de
l’ideari americà. Finalment, ens endinsarem
al segle XXI i, a través de l’11S, estudiarem el
passat més recent dels Estats Units d’Amèrica.
Professor: Pep Rueda Sabala
PASSEJADES PER REDESCOBRIR
BARCELONA
Dilluns d’11 a 13 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€
Professora: Laura Sancliment- Ineditours
Dijous d’11 a 13 h
Del 28 d’abril al 16 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€
Professor: Rafa Burgos- Ineditours

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.
Si en alguna passejada cal accedir a recintes
de pagament, el preu de l’entrada anirà a càrrec de cada alumne/a.
VIATGE A LES EXPOSICIONS DE
PRIMAVERA DE BARCELONA
Dimarts de 16.30 a 18 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€
Dimecres de 16.30 a 18 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€
Dimecres de 18 a 19.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 28 d’abril al 19 de maig (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
DEJUNI INTERMITENT
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 26 de maig al 9 de juny (3 sess.)
Preu 23,96€

Què vol dir fer dejuni intermitent? Més enllà del
“dejunar” com a moda, en aquest taller contextualitzarem el dejuni de forma evolutiva i ens
familiaritzarem amb els tipus que existeixen,
en els beneficis que ens poden aportar, en les
precaucions que cal prendre a l’hora de posar-los en pràctica. Aprendrem a gestionar el
dejuni intermitent (què prendre mentre es duu
a terme, com cal trencar-lo, etc) com una eina
terapèutica per millorar la nostra salut, i no com
a dieta per perdre pes, i entendrem els mecanismes que fan que el dejuni millori el nostre
sistema immunològic.
Professora: Mireia Velasco
FARMACIOLA NATURAL:
LABORATORI DE PRÀCTIQUES
Dimecres de 17 a 18.15 h
Del 20 d’abril a l’11 de maig (4 sess.)
Preu 26,62€

Aquest taller s’adreça a persones a qui els

agrada l’univers de les plantes medicinals i
volen conèixer els remeis naturals obtinguts
a través d’elles. Farem 4 sessions absolutament pràctiques on treballarem en la creació
de fórmules en diferents formats: píndoles,
liniments, xarops i begudes medicinals. Tothom es podrà endur a casa una petita ració
d’allò que elaboreu a classe. (*Activitat amb
suplement).
Professora: Ruth Armenta
COSMÈTICA NATURAL: ELABOREM
COSMÈTICA SÒLIDA
Dimecres de 17 a 19 h
Del 18 de maig al 15 de juny (5 sess.)
Preu 53,24€

La pell és un reflex de com és la nostra salut.
En aquest taller podràs aprendre a cuidar-la
amb cosmètica natural. Coneixeràs els ingredients principals i les matèries primeres que
s’utilitzen en l’elaboració de sinèrgies de cosmètica sòlida, alineada amb el moviment zero
waste, on l’envàs desapareix, i per tant molt
més favorables amb el medi ambient. Realitzarem xampú, condicionador i cremes sòlides.
Tothom es podrà endur a casa una petita ració
d’allò que elaboreu a classe (*Activitat amb
suplement).
Professora: Ruth Armenta
IOGA FACIAL
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 3 de maig al 21 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

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 DEL SILENCI
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Meditar és adonar-nos d’allò que passa al
nostre 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 CREATIVITAT
Dilluns de 19 a 20.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

El nostre estil de vida, estressant i complex,
limita les nostres capacitats creatives a l’hora
d’afrontar els reptes personals i prendre decisions adaptatives. A vegades podem tenir la
impressió que la nostra vida és una repetició
contínua de certes situacions que ens generen
insatisfacció i malestar. La pràctica de Mindfulness ens ajuda a sortir d’aquests automatismes i generar espais d’autoconeixement per
desenvolupar plenament les nostres capacitats. Alternarem elements teòrics amb la pràctica de Mindfulness i exercicis personals.
Professora: Lola González

MINDFULNESS I LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Dijous de 19 a 20.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

En el nostre dia a dia una de les principals
fonts d’estrès és la relació amb els altres.
Moltes de les dificultats sorgeixen a causa
d’una manca d’habilitats comunicatives i unes
estratègies vitals molt limitades. La pràctica
de Mindfulness ens ajuda a establir vincles
saludables i de qualitat amb el nostre entorn i
amb nosaltres mateixos. Al llarg d’aquest curs
introduirem algunes de les claus essencials
per millorar les nostres habilitats comunicatives i gestionar les emocions que ens genera
la relació amb els altres. Alternarem elements
teòrics amb la pràctica de Mindfulness i exercicis personals.
Professora: Lola González
MINDFULNESS I NATURA
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Dies 30 d’abril, 14 i 28 de maig i 11 de
juny (4 sess.) Preu 63,89€

La natura ens ofereix un entorn privilegiat per
la pràctica de la consciència plena perquè ens
permet retrobar-nos amb els nostres ritmes i
connectar amb l’harmonia del moment present. A cada sessió, disposarem de 3 hores
per fer un recorregut per un itinerari, durant
el qual alternarem pràctiques de meditació i
exercicis respiratoris. Recomanacions: Portar
roba i calçat còmodes, aigua i quelcom per
esmorzar. En inscriure-us, us facilitarem els
punts de trobada de cada sessió.
Professora: Lola González
PSICOLOGIA POSITIVA,
TRANSFORMACIÓ I CANVI
Dijous de 19 a 20.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
GRUP DE DONES SÀVIES
Dijous de 12 a 13 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€

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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€
Professora: Isabel Cayuela

Dimecres de 16.30 a 18 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€
Professora: Isabel Belmonte

Et preocupen els oblits? Apareixen lapsus a
l’hora de recordar noms? Et costa realitzar
tasques que abans feies fàcilment? Aquestes i
altres qüestions relacionades amb la memòria,
el cervell i el seu funcionament s’abordaran
en el taller. El nostre cervell és el nostre ordinador portàtil i l’hem de mantenir en forma i
actualitzat. En aquest taller entrenarem les diferents funcions del nostre cervell, mitjançant
exercicis molt dinàmics, en base paper, mòbil
o d’altres suports i en un ambient inclusiu, respectuós, cordial i de seguretat. L’objectiu és
treballar les estratègies i les funcions cognitives necessàries que poden facilitar el dia a dia
de les persones.
MARXA NÒRDICA
Dimarts de 10.30 a 12 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
SENDERISME I TÈCNIQUES
D’INTERPRETACIÓ
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Dies 30 d’abril, 7 i 21 de maig i 4 de juny
(4 sess.) Preu 63,89€

Curs d’introducció al món del senderisme
interpretatiu. T’agrada anar a la natura a caminar i vols aprendre les pautes bàsiques per
gaudir-ne amb seguretat? Saber quin material
cal dur, com llegir la meteorologia, els suports
tecnològics i tradicionals per orientar-te o com
s’ho fan els guies professionals per interpretar
la natura i cultura del territori? Aquest curs et
donarà les bases amb professionals del guiatge a partir d’una sessió teòrica i tres sortides
al camp, en alguns dels espais més rellevants
de casa nostra. La primera classe serà teòrica,
i tindrà lloc al CC Urgell.
Professorat: Naturalwalks
TXI KUNG I CONSCIÈNCIA
CORPORAL
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
CORRECCIÓ POSTURAL
Dilluns de 9.30 a 10.45 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 53,24€
Dilluns d’11 a 12.15 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 53,24€

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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 59,90€
Dimecres d’11 a 12.15 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 59,90€

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 12.30 a 13.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 42,59€

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 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

El mot vinyasa es pot traduir com “organitzar 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. Proposarem una seqüència-base dinàmica sobre la qual s’afegiran variacions al llarg del trimestre. Es treballaran de
manera integral la força, l’equilibri, la flexibilitat
i l’atenció plena.
Professora: Verónica Strukelj
IOGA HATHA
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 22 d’abril al 10 de juny (8 sess.)
Preu 53,24€

Combinarem exercicis actius de gimnàstica
abdominal hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar la postura
corporal i els problemes d’esquena, reforçar
el sòl pèlvic i reduir el perímetre abdominal.
Nivell inicial.
Professora: Montse Baños
HIPOPILATES
Dimarts de 17 a 18.15 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 59,90€

Combinarem exercicis actius de gimnàstica
abdominal hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar la postura
corporal i els problemes d’esquena, reforçar el
sòl pèlvic i reduir el perímetre abdominal.
Professora: Montse Baños
PILATES SUAU
Dimarts d’11 a 12.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 sana 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 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€
Professor: Tony Rueda
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€
Professora: Verónica Strukelj

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
sana 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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
ENFORTEIX EL TO MUSCULAR
Dilluns de 16 a 17.15 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 53,24€

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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

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 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€
Dijous de 16 a 17 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€

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
AQUAREL·LA BOTÀNICA
EXPERIMENTAL
Dimecres de 17 a 19 h
Del 27 d’abril al 18 de maig (4 sess.)
Preu 42,59€

Arriba la primavera i els colors de la natura es
deixen veure pertot arreu, és un bon moment
per observar-la i aprendre a traslladar-la sobre
un paper. Aprendrem tots els trucs i explorarem les possibilitats creatives que ens aporta
l’aquarel·la per pintar la vegetació amb tots els
seus colors i matisos. Ho farem d’una manera
divertida, amb diferents materials i des d’un
enfocament modern i completament experimental. Tant si ja treballes amb aquarel·la i vols
enriquir la teva tècnica, com si comences des
de zero. (*Activitat amb suplement).
Professora: Alejandra Morales
IL·LUSTRA EL TEU ALTER EGO
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 21 de abril al 5 de maig (3 sess.)
Preu 31,94€

Vols descobrir més versions de tu mateix/a?
Troba el teu alter ego il·lustrat experimentant i
jugant a través de diverses tècniques i materials. Un taller per aprendre a crear personatges
de forma divertida, desbloquejar la creativitat
i perdre la por a l’error i a utilitzar altres eines;
podràs fer servir tot allò que se t’acudeixi:
papers, cartolines, fustes, pedres, objectes,
pintures, llapis, i jugarem amb tot a la cerca
de la imaginació. En inscriure-us, us indicarem
quins materials de treball us poden anar bé per
si us cal adquirir-ne algun amb antelació.
Professora: Laufer
SUMI-E: EL DESPERTAR DE LA
PRIMAVERA
Dijous de 17 a 19 h
Del 28 d’abril al 16 de juny (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
LA TINTA XINESA SUMI-E:
MEDITACIÓ I BELLESA
Divendres d’11 a 13 h
Del 29 d’abril al 3 de juny (6 sess.)
Preu: 63,89€

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, aprofundint 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
URBAN SKETCHING
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Del 29 d’abril al 17 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€

El dibuix al natural és una part fonamental per
saber representar allò que ens envolta. Sortirem al carrer equipats amb una llibreta i un
llapis i atraparem tot allò que els nostres ulls
puguin captar. Aprendrem a observar el nostre
entorn i mirarem les coses des d’un nou punt
de vista. Agilitzarem la mà i la ment mentre explorem la ciutat. Qualsevol tècnica és benvinguda per un/a Sketcher, sempre que sigui senzilla i fàcil d’utilitzar: llapis, bolígraf, retoladors,
pentel, ploma, aquarel·la. 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
EL TREBALL A COLOR AMB ACRÍLIC
I AQUAREL·LA
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 27 d’abril al 15 de juny (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,
aprendrem 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, aprenent
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
Dimarts de 10 a 12 h
Del 26 d’abril al 14 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€

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 n 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
Del 26 d’abril al 14 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Del 26 d’abril al 14 de juny (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
ENQUADERNACIÓ ARTESANAL DE
LLIBRES
Divendres de 19.30 a 21.30 h
Del 29 d’abril al 17 de juny (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 3 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 3 projectes: una llibreta clàssica,
una llibreta amb llom i amb cosit vist, i una altra
sense llom. El taller s’adreça a públic principiant, tant sense experiència prèvia en l’art de
l’enquadernació com amb coneixements bàsics. (*Activitat amb suplement).
Professora: Aline Chapa – El Libro Rojo
CERÀMICA CREATIVA
Divendres de 17 a 19 h
Del 29 d’abril al 17 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€

Vine a experimentar amb el fang i explora la
teva creativitat elaborant peces úniques amb
les teves mans! Crea objectes fantàstics que
t’acompanyaran durant el dia a dia: bols, testos i plats, entre d’altres, i aprèn les tècniques
bàsiques de modelat manual. 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

PROCESSOS FOTOGRÀFICS DE
CREACIÓ ARTÍSTICA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€

Adreçat a les persones que estiguin interessades en investigar algunes de les tècniques
fotogràfiques de positivat utilitzades al segle
XIX, i que avui tenen aplicacions infinites de
creació artística, continuarem treballant tècniques de processament com el Paper salat (i
la seva alternativa amb un aglutinant, el Marró
Van Dyke), la Cianotípia, i la Goma Bicromatada, aprofundit en elles, tant en el revelat
com en els viratges. 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, que formen part de l’origen de la fotografia. (*Activitat
amb suplement).
Professora: Mercè Rodríguez
FOTOGRAFIA AÈRIA
Dimecres de 17 a 19 h
Del 27 d’abril al 15 de juny (8 sess.)
Preu 85,18€

En aquest curs parlarem de fotografia amb
d’una perspectiva nova, treballarem tècnica,
història i practicarem la fotografia àrea. A
través del plànol picat descriurem la ciutat a
vista d’ocell, una realitat a la qual encara no
estem plenament acostumats i que podem
vincular a la creativitat, a la fotografia de textures o fotografia d’autor. Serà un curs amb
un 50% pràctic i sessions de visionat de les
fotografies dels participants per comentar i
aprendre de les companyes. Cal tenir nocions
bàsiques de 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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
GRUP DE CORDES
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
BALLA I ACTIVA’T!
Dimecres de 15.30 a 17 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
DANSA CLÀSSICA
Dilluns de 20.15 a 21.45 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

Si quan veus a una ballarina, un tutú o unes
sabatilles de punta, t’envaeix la malenconia; si
penses en com t’hauria agradat aprendre ballet, però no va poder ser… sempre és bon moment per començar. La teva postura serà dreçada i alhora relaxada perquè la mantindràs
de forma natural. Segueix l’exemple de Sarah
Jessica Parker o Miranda Kerr. Afina la silueta,
millora la concentració... A qualsevol edat.
Professora: Carlota Fernández
CLAQUÉ
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 22 d’abril al 17 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
BELLYSAMBA
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Treballarem la fusió de dos ritmes plens de
vida: la dansa del ventre provinent d’Orient,
i la samba brasilera. Cada ball té els seus
moviments propis, que involucren tot el cos,
i barrejant-los obtenim moviments divertits,
sensuals i dinàmics que ens ajuden a treballar la coordinació, l’arrelament i la consciència corporal, alhora que ens posen en forma
i fomenten el treball càrdio-vascular. T’hi
apuntes? Grup per totes les edats.
Professora: Sara Pi
DANSES AFRICANES
Dijous de 20 a 21.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

La dansa africana és una disciplina molt
completa i transformadora, que ens permet
connectar amb el cos i la ment. Aprendrem
la coordinació, el ritme, i les tècniques corporals de base per apropar-nos a les danses
de Guinea. Vine a vibrar amb nosaltres! No
cal parella.
Professora: Tamara André

BALLEM RITMES TROPICALS
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
LINE DANCE IN MOTION
Dijous de 20 a 21.30 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
COUNTRY MIG
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 21 d’abril al 16 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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 MIGAVANÇAT
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
COSTURA: CONFECCIONA LA TEVA
FALDILLA PRIMAVERAL
Dimarts de 12.30 a 14.30 h
Del 26 d’abril al 17 de maig
(4 sess.) Preu 42,59€

Aprendrem a confeccionar una faldilla amb
butxaques i botonadura frontal. Coneixerem
les tècniques de frunzit, confecció de cintureta i també a fer traus. Talles 32 a 52. Són
necessaris coneixements bàsics de costura
a màquina (enfilar, puntada recta, zig zag).No
cal portar màquina de cosir, es faran servir les
màquines de cosir del centre.
Professora: Marisol Saavedra
COSTURA: CONFECCIONA EL TEU
BANYADOR
Dimarts de 12.30 a 14.30 h
Del 24 de maig al 14 de juny (4 sess.)

Preu 42,59€

Per rebre el bon temps, cosirem un banyador
amb tall al pit, pinces i folre, triant entre diversos alts d’esquena. Aprendràs a treballar
amb tela elàstica i a engomar-ne els acabats.
Talles XS a XXXL. Són necessaris coneixements bàsics de costura a màquina (enfilar,
puntada recta, zig zag). No cal portar màquina de cosir, es faran servir les màquines de
cosir del centre.
Professora: Marisol Saavedra
IKEBANA
Dilluns de 17 a 19 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (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
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 12 de maig al 16 de juny (6 sess.)
Preu: 63,89€

Tothom té a casa mobles antics i no sap què
fer-ne: 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. Cada alumne/a portarà la seva peça
de mobiliari sobre la qual treballar. (*Activitat
amb suplement)
Professora: Carme Pastor

LLENGÜES
ON Y VA? FRANCÈS PER
PRINCIPIANTS
Dilluns de 18.15 a 19.45 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

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 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

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

ITALIANO PER TUTTI

SPEAK UP!

Dimecres de 12.30 a 14 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Dimecres de 11.30 a 13 h
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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
VOLARE: CULTURA ITALIANA
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 25 d’abril al 20 de juny (8 sess.)
Preu 63,89€

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 19 d’abril al 14 de juny (9 sess.) Preu
71,87€

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 coneixements bàsics 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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Back to the basics! Aquest curs està pensat per
tots aquells que fa poc s’han iniciat en aquesta
llengua. Estudiarem gramàtica bàsica (verb to
be, possessive adjectives), així com vocabulari
útil: numbers, days of the week, i countries and
nationalities. 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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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

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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

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, 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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 71,87€

Taller de conversa on xerrarem en anglès des
del primer dia. 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 22 d’abril al 17 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€

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 22 d’abril al 17 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€

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 20 d’abril al 15 de juny (9 sess.)
Preu 47,92€

L’intens ritme de vida de la societat actual per

judica 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
LES CUINES D’ÀSIA
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 3 de maig al 24 de maig (4 sess.)
Preu: 42,59€

Farem un viatge cultural per les gastronomies
asiàtiques. Aprendrem i cuinarem receptes de
Japó, Xina, Índia i Tailàndia. Receptes fàcils
de seguir i plenes de sabor 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 degustacions. (*Activitat
amb suplement).
Professora: Clara Sivila Angusto
STREET FOOD
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 28 d’abril al 19 de maig (4 sess.)
Preu: 42,59€

Una de les tendències gastronòmiques que ha
agafat més força al llarg dels darrers temps és
l’Street food, literalment “menjar de carrer” en
anglès. Amb ingredients frescos i de qualitat,
amb productes de proximitat o provinents
d’obradors, es creen receptes originals, senzilles i creatives, al moment i davant del públic, i es venen al carrer. Farem un viatge ràpid
per l’street food d’arreu del món i prepararem
Kebabs de Turquía, tacos mexicans; l’emblemàtic entrepà Bahn Mi, de Vietnam; rotllets
frescos de primavera i acabarem preparant
dues propostes d’entrepans on un dels ingredients principals és el formatge: el Grilled
Cheese Sandwich i el Cheese Steak Sandwich,
d’un dels països reis de l’street food: els Estats
Units. 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 degustacions. (*Activitat
amb suplement)
Professora: Clara Sivila Angusto
CUINA VEGETARIANA CREATIVA
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 26 de maig al 16 de juny (4 sess.)
Preu: 42,59€

Aprendrem a cuinar receptes vegetarianes saludables i diferents. Farem plats divertit, com
els de sempre, però substituint carn per verdures, i amb uns resultats sorprenents. Aquest
taller no només va destinat a persones vegetarianes, sinó a totes aquelles que volen reduir
la quantitat de carn de la seva dieta. Elaborarem receptes amb colors, sabors, textures
i aromes, que no ens faran trobar-la a faltar.
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 degustacions. (*Activitat amb suplement)
Professora: Clara Sivila Angusto

EL SECRET ÉS A LA SALSA!
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 27 d’abril al 18 de maig (4 sess.)
Preu: 42,59€

Hi ha salses que són imprescindibles a la cuina
i que fan elevar el nivell dels plats que preparem. Una bona salsa pot marcar la diferència
en un plat senzill, n’hi ha de moltes textures
i consistències que són bàsiques a la nostra
gastronomia. Qualsevol d´elles, feta de manera
casolana, converteix una amanida, unes verdures o plats de peix en un plaer pel paladar:
verda, satay, chermoula, kétchup, de tahin...
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 DE RESTAURANT PER
SORPRENDRE
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 25 d’abril al 16 de maig (4 sess.)
Preu: 42,59€

Vols sorprendre els teus convidats amb unes
bones postres de restaurant fetes a casa? En
aquest taller aprendrem tècniques de restaurants gastronòmics aptes per a tots els nivells,
per a fer postres originals i diferents a casa.
Us ensenyarem a combinar sabors i textures, i
a realitzat emplatats i presentacions diferents.
Apunta’t si vols aprendre a fer caviar de mandarina, fruits secs caramel·litzats, cruixents
de fruita, decoracions de xocolata 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 degustacions. (*Activitat amb suplement)
Professora: Berta Ursul
GELATS, GRANISSATS I POSTRES
EN GOT
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 23 de maig al 20 de juny (4 sess.)
Preu: 42,59€

S’acosta l’estiu i no hi ha res millor que acabar
els àpats amb postres lleugeres i refrescants.
En aquest taller us ensenyarem a elaborar gelats i granissats a casa, així com postres en
got elaborades amb productes de temporada.
Aprendrem a fer gelat de xocolata, gelat de
nabius, granissat de cafè, de maduixa etc..
així com postres en got: Mango i mousse de
iogurt, Lemon Pie en got... No t’ho perdis! 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 degustacions. (*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
UNA PASSEJADA AMB CERDÀ PER
LA DRETA DE L’EIXAMPLE
Dissabte 30 d’abril

Des de la dècada de 1840 tota la ciutadania de
Barcelona tenia una prioritat: enderrocar les
muralles i expandir la ciutat. Ho havia resumit
el metge i higienista Pere Felip Monlau,

en el seu projecte titulat Abajo las murallas!
La ciutat havia de créixer, si, però com? Qui
havia de dissenyar la ciutat nova? Quins criteris s’havien de seguir? En la construcció del
nou eixample s’hi barrejaren intrigues, epidèmies, interessos immobiliaris, ideals polítics i
socials. En aquesta ruta parlarem de com es
va concebre l’Eixample i com va ser que el
dissenyés un enginyer -i no un arquitecte- i
socialista utòpic com Ildefons Cerdà.
Professor: Pere Cowley

DESCOBERTA DEL NUCLI HISTÒRIC
DEL VELL SARRIÀ

EL PARC DE LA CIUTADELLA

EL RAVAL INDUSTRIAL, ENTRE
FUMS I MURALLES

Dissabte 14 de maig

Dissabte 11 de juny

Passejarem pel nucli històric de l’antic poble
de Sarrià, al voltant del carrer Major. Visitarem
l’antiga església de Sant Vicenç, la Casa de la
Vila, la Casa Queraltó, el mercat, Can Foix, el
passatge Mallofré, el Reial Monestir de Santa
Isabel, Can Senillosa.
Professora: Carolina Chifoni

Aquesta visita guiada al Parc de la Ciutadella
ens permetrà conèixer la història d’una part de
la ciutat medieval i moderna: el barri medieval i modern de la Ribera, la construcció de la
fortalesa de la Ciutadella, i la seva adequació
posterior com a seu de la primera exposició
universal de Barcelona l’any 1888, fins a l’actualitat. Coneixerem, així, la seva història, el
seu patrimoni arquitectònic i algun dels seus
misteris.
Professor: Jordi Pisa

Dissabte 11 de juny

CURIOSITATS AL BARRI DE LA FONT
DE LA GUATLLA

GABRIEL FERRATER A BARCELONA

Dissabte 21 de maig

Gabriel Ferrater va néixer a Reus l’any 1922 i va
morir a Sant Cugat del Vallès el 1972. Entre els
anys 1952 i 1963, Ferrater va residir a la ciutat
de Barcelona, i és en aquesta etapa en què va
escriure i publicar la seva obra poètica. Per
commemorar els 100 anys del naixement i els
50 de la mort de Gabriel Ferrater, us proposem
un itinerari literari, per Sarrià i Sant Gervasi,
que ressegueix les passes del poeta per la ciutat, i ens convida a gaudir de la descoberta, o
de la relectura, de la seva poesia.
Professora: Maria Nunes

La Font de la Guatlla és un barri curiós, atípic, i
amb força contrastos. Situat a la part més baixa de la falda de Montjuïc, a tocar de la Gran
Via, engloba un conjunt interessant i divers
de carrers i cases construïts en diferents moments des de finals del segle XIX i, sobretot, al
llarg del segle XX. Antigament havia sigut una
zona rural a tocar de Barcelona i de l’antic poble de Sants, amb algunes masies disperses
envoltades de camps, però aquest paisatge
canvià amb l’arribada de la industrialització a
la zona. Un bon exemple n’és la Fàbrica Casaramona, avui dia CaixaForum, que ha acabat
essent l’edifici més destacat del barri, i que,
tanmateix, no és l’únic element interessant a
descobrir en aquest sector petit i poc conegut.
Professor: Oleguer Biete
RODA EL MÓN I TORNA AL BORN
Dissabte 28 de maig

Roda el món i torna al Born és el títol d’un llibre d’Oleguer Junyent publicat l’any 1910, en
el qual l’autor relata els seus viatges en una
època en què la gent acostumava a viatjar
poc. Tanmateix, el Born havia estat segles enrere un centre neuràlgic de la Mediterrània on
confluïen més de 30 llengües diferents i on les
botigues del quarter oferien productes d’arreu.
Entre els seus carrers, l’agitada vida artesana i
comercial forjà un caràcter únic en el barri més
actiu i poblat de la ciutat comtal.
Professor: Marc Jobani

Un itinerari pel que fou el primer barri industrial
de Catalunya, el Raval, on les fàbriques i els
habitatges convivien amuntegats. Caminarem
per les ubicacions d’aquestes antigues fàbriques, cases-fàbriques i pels carrers on dia sí
dia també es muntaven les barricades.
Professora: Meritxell Carreres - AdaptamBCN
ITINERARIS TEMÀTICS

Dissabte 7 de maig

LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 7 de maig

Visita guiada a la colònia industrial considerada un dels referents de l’obra de Gaudí i declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1990. L’entorn
tranquil de la colònia tèxtil fa que en passejar
pels seus carrers et traslladis a l’atmosfera
del segle XIX. A més dels edificis singulars, la
Cripta de Gaudí, també compta amb un centre
d’interpretació amb una exposició permanent
que ajuda a apropar-nos al dia a dia de la colònia. L’accés al recinte requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú
SANT JOAN DESPÍ: AL VOLTANT DEL
MODERNISME DE JOSEP MARIA
JUJOL GIBERT
Dimecres 25 de maig

AVE BARCINO
Dissabte 28 de maig

Fa 2.000 anys, un grup de legionaris retirats,
després de les guerres Càntabres, van decidir fundar la Colonia Iulia Augusta Faventia
Paterna Barcino, en uns terrenys molt fèrtils al
costat de Montjuïc, ben comunicada per mar i
terra i amb un clima força bo. Una colònia comercial, exempta de pagar impostos a Roma i
amb un nivell de vida força alt. El “resort” ideal
per un retir ben guanyat. Un matí per fer un estudi complet del perímetre de Barcino, descobrir la seva fundació, les indústries, la política,
la religió, l’oci i els negocis.
Professora: Meritxell Carreres - AdaptamBCN

Ens aproparem a la veïna població de Sant
Joan Despí per redescobrir un dels arquitectes
més valuosos del Modernisme català, en Joaquim Jujol, qui a més de viure durant un temps
en aquesta població i fer-hi d’arquitecte municipal, va aixecar arquitectures esplèndides
com la Torre de la Creu (1913-1916), Can Negre
(1915-1930) o la Torre Jujol (1932). L’accés a la
Torre de la Creu i a Can Negre requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Carolina Chifoni
NOSOTROS, LOS MALDITOS. LA
CONTRACULTURA A BARCELONA
(1974-2006)
Dissabte 4 de juny

Amb els seus articles a la revista Star, Pau Mal

vido es convertí en cronista de la contracultura
dels anys 70. Anys després, els seus articles
serien publicats amb el títol Nosotros, los malditos. En aquesta ruta llegirem poesia, cròniques, diaris, cançons d’alguns i algunes de les
poetes, músics i activistes de la contracultura
barcelonina. Des del moviment hippy dels anys
1970, al punk dels anys 1980 i el moviment
okupa dels anys 1990. Qui eren? Com vivien?
Contra què protestaven? Descobrirem que la
cultura també pot ser una forma de protesta.
Professor: Pere Cowley
LA FESTA DEL CORPUS CHRISTI A
BARCELONA: L’OU COM BALLA
Dijous 16 de juny de 10 a 13 h

Gaudirem d’una de les festes més antigues de
la ciutat de Barcelona. Reculant fins al segle
XVII, podrem copsar espais, arquitectures, patis, que al voltant de la festivitat de l’ou com
balla, ens permetran passejar pels carrers més
antics de la Barcelona medieval. La Parròquia
de Santa Anna, l’Ateneu Barcelonès, la Casa
de l’Ardiaca ens rebran guarnits de flors per
mostrar la millor cara dels seus brolladors,
pous, jardins i claustres.
Professora: Carolina Chifoni
VISITA A LA TORRE DE
BELLESGUARD
Dissabte 18 de juny

De totes les obres d’Antoni Gaudí, la Torre de
Bellesguard és la que té més història. Construïda entre 1900 i 1909, és un dels pocs edificis
del genial arquitecte que segueix habitat pels
seus propietaris, la família Guilera. Gràcies a
l’abundància d’aigües subterrànies, aquest
indret sempre ha estat habitat i fou la residència reial de l’últim rei del Casal de Barcelona.
Aquesta història i d’altres van influir molt Antoni Gaudí per construir a Bellesguard una obra
única, carregada de simbologia i al·lusions al
passat, envoltada de bellíssims jardins on perdre la noció del temps i deixar-se impregnar
per l’essència i la màgia de l’obra més desconeguda i fascinant de Gaudí. L’accés al recinte
requereix el pagament d’una entrada que anirà
a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú
ITINERARIS DE NATURA
Els itineraris de natura són de 10 a 13 h. Per
poder gaudir d’aquestes sortides és recomanable tenir un mínim de condició física i anar
equipat amb el material i el calçat adient.
LA CARICATURA DEL CANT DELS
OCELLS
Dimecres 11 de maig, de 10 a 13 h

Ens apropem al joiós món del cant dels ocells.
Mitjançant una metodologia singular, participativa i motivadora, no només aprendrem
a descriure, diferenciar i identificar els cants
dels ocells sinó, fins i tot, a dibuixar una caricatura que ens permetrà visualitzar-los i recordar-los per sempre més. L’activitat s’inicia
amb una explicació teòrica de com descriure,
identificar i traçar sobre el paper el cant dels
ocells per a, tot seguit, caminar per l’entorn,
lentament i silenciosa, per a observar i escoltar el seu cant.
Professor: Pere Alzina i Bilbeny
DESCOBERTA DE LES DUNES DE
GAVÀ
Dissabte 14 de maig de 10 a 13 h

La descoberta de les dunes és una passejada
on, a través d’una explicació amena, es descobreix què són les dunes, la seva importància,

la biodiversitat que viu en elles i com es troba actualment aquest hàbitat a Catalunya. La
passejada ofereix als participants els coneixements i les dades necessàries per adoptar una
visió crítica sobre l’ecosistema dunar, per tal
de poder-lo respectar.
Professorat: Anèl·lides - Serveis ambientals
marins
LA RICARDA
Dissabte 21 de maig de 10 a 13 h

Itinerari fàcil per la zona protegida del Delta
del Llobregat, entre el riu i l’Aeroport del Prat.
Passejarem pels voltants de l’estany de la Ricarda, de 800 metres de longitud, per apreciar
les seves qualitats ecològiques, ens trobarem
amb elements patrimonials com la Torre de la
Ricarda, i ens aturarem a observar ocells.
Professor: Miquel Carandell - Històries de Ciència
DE SITGES A VILANOVA
Dissabte 4 de juny de 10 a 13 h

Des de l’estació de Sitges, tot seguint el GR92, farem un recorregut que ens portarà fins
a Vilanova. Al llarg de l’itinerari passarem per
una costa abrupta plena de petites cales amagades i racons deserts fins arribar a la platja
del Far de Vilanova, on podem agafar el tren
de tornada.
Professor: Miquel Carandell - Històries de Ciència
LA COLLSEROLA MÉS SALVATGE
Dissabte 18 de juny de 10 a 13 h

Descobreix el bosc de ribera de la Serra de
Collserola. Tot passejant per un tram d’un dels
cursos d’aigua més estables i llargs de la serra,
descobrirem la gran diversitat que caracteritza
aquesta zona d’elevada qualitat ecològica. En
el nostre recorregut passarem per les masies
de Can Modolell, Can Bosquets, i veurem un
espectacular pollancre monumental.
Professora: Pilar Herrero - Ecoitineraria
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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.

