INSCRIPCIONS
Inscripcions per Internet. A partir del 12 de desembre a les 8 h a www.ccurgell.cat
Inscripcions al centre. A partir del 12 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.
- 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.
Ajuts
- Persones en situació d’atur: ajut d’un 50% sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta
formativa del centre;
- Persones amb discapacitat: ajut d’un 50% o 75%, en funció del grau reconegut, sobre l’import
de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre;
- Carnet Jove: ajut del 15% sobre l’import de la matrícula a 1 o més tallers de l’oferta formativa
del centre.
Les inscripcions amb ajut es poden fer exclusivament de forma presencial al CC Urgell, presentant
la documentació necessària; Consulteu la web del centre per conèixer la documentació a presentar,
en cada cas.
Aquest hivern regala un dels nostres tallers o itineraris culturals. Trobaràs tota la informació
a la web.
Taller nou

HUMANITATS
EL CAMÍ DE SANT JAUME: ART,
LLEGENDES I PATRIMONI
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Recórrer les diferents etapes d’aquesta via de
peregrinació suposa una oportunitat per conèixer les arrels de la cultura europea a través del
seu repertori llegendari i de les obres d’art nascudes de l’intens intercanvi cultural dels seus
peregrins i viatgers.
Professor: Jorge Rodríguez Ariza
ART I PENSAMENT DEL
RENAIXEMENT
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Cada disciplina artística té els seus propis mètodes i busca desenvolupar la seva autonomia
a partir dels seus elements diferenciadors. No
obstant, totes les arts són filles d’una cultura i
d’un temps històric el paradigma dels quals es
desenvolupa de manera textual o icònica. Un
fet 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
ELS ORÍGENS DE L’ART MODERN
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Viatjarem a París a mitjans del S. XIX: un formiguer de noves idees filosòfiques, literàries i artístiques en el qual uns joves proposaran la vida
quotidiana com a gran tema artístic. Però els

fonaments de l’Impressionisme seran molt profunds: la societat industrial, els textos de Baudelaire, la influència del Romanticisme i la fotografia portaran els pintors a exaltar la llum fugaç
i el moment present. En aquest curs recorrerem,
des de les seves causes i antecedents, la pintura dels grans mestres impressionistes (Degas,
Monet, Renoir, Pissarro, etc.) fins les seves derivacions en altres moviments (Postimpresionisme, Puntillisme, Divisionisme, etc.).
Professor: Marcos Yáñez
FILOSOFIA I LITERATURA. TRADICIÓ
I RUPTURA
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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,
autors que ens portaran a la revolució literària
de principis del segle XX.
Professo: Marcos Yáñez
PETITS GRANS TEXTOS: LA
NOVEL·LA BREU MODERNA
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Aquest Club de Lectura té com a objectiu aproximar el lector a la novel·la breu dels segles XIX
i XX, el que correntment es considera la modernitat avançada. A partir de cinc textos narratius
sempre molt manejables per la seva brevetat i
fàcil lectura, amb un tènue fil conductor, podrem
conèixer cinc grans mestres d’aquest gènere,
amb diverses tècniques i estils narratius. Les
sessions combinaran explicacions del professor
i la lectura comentada pel grup. El cicle pretén
combinar textos clàssics i petits grans descobriments.
Professor: Eduard Cairol

CAMINS DEL FEMINSME
CONTEMPORANI. GÈNERE I
POSTHUMANISME
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Explorarem els camins que ha obert el feminisme al llarg dels darrers anys. Ens acostem
al present per analitzar i entendre els debats
que han obert autores com Virginie Despentes,
Paul B. Preciado o Rosi Braidotti. Per a recórrer
aquests camins farem servir tant textos de les
autores esmentades (i d’altres) com l’impacte i
la presència de les idees en d’altres mitjans de
la cultura popular, com el cinema, les sèries de
televisió, o el còmic. Entendrem així la velocitat
amb què han quallat les idees i ha arrelat el debat en la nostra societat, ja per a no anar-se’n.
Professor: Xosé Manuel Díaz Fouces
ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 Jean-Luc Godard, Julia Ducourneau, Barbara Loden o Jean Eustache; i revisarem la influència que han tingut en altres obres posteriors,
per veure com es relacionen present i passat
cinematogràfic.
Professor: Enric Ros

que no s’expliquen als turistes, 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
TARDOR DE BARCELONA
Dimarts de 16.30 a 18 h
Del 10 de gener al 14 de març (10 sess.)
Preu 81,49€
Dimecres de 16.30 a 18 h
De l’11 de gener al 15 de març (10 sess.)
Preu 81,49€
Dimecres de 18 a 19.30 h
De l’11 de gener al 15 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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

CREIXEMENT PERSONAL
MEDITACIÓ DEL SILENCI

HISTÒRIA DE RÚSSIA: EL COMPLEX
ORIGEN D’UNA NACIÓ PLURAL
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Ens aproparem als orígens d’un país multiracial,
plurinacional i aconfessional però dominat per
l’ortodòxia religiosa i determinat per la immensitat del seu vast territori subpolar. Estudiarem
l’assentament de població eslava i la construcció de la federació de tribus eslaves coneguda
com a Rus de Kiev, i el paper de la invasió mongola en la fi de la federació i en l’adveniment del
Principat de Moscou, i l’establiment del sistema
monàrquic amb la figura del Tsar. Parlarem del
tsar Ivan IV el Terrible, de Pere I el Gran, de la
família Romànov i, de la construcció i expansió
territorial de l’Imperi Rus en les seves diverses
fronteres. I culminarem amb les relacions de la
Rússia imperial amb l’Europa moderna, fent especial esment a les Guerres Napoleòniques i, a
l’impacte d’aquestes en l’esdevenir sociopolític
del país.
Professor: Pep Rueda Sabala
PASSEJADES PER REDESCOBRIR
BARCELONA
Dilluns d’11 a 13 h
Del 23 de gener al 13 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Professora: Cristina Martín- Enigma Difusió
patrimonial
Dimarts d’11 a 13 h
Del 24 de gener al 14 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Professora: Cristina Martín- Enigma Difusió
patrimonial
Dijous d’11 a 13 h
Del 26 de gener al 16 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Professora: Laura Sancliment- 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

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 LA GESTIÓ
EMOCIONAL
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

La ment tendeix a viatjar al passat, recreant i
passejant pels esdeveniments viscuts, i a anar al
futur, construint realitats imaginàries, fruit d’un
excés de creativitat que fa que es doni vida a un
continu de pensaments i d’emocions que no es
corresponen amb el present que s’esdevé ara i
aquí. Una ment que no és destre per situar-se
en el present es pot veure aclaparada per una
onada de pensaments i d’emocions tòxiques.
Aprendrem a veure com una atenció eficient dissol qualsevol contingut mental i com facilita la
gestió de les emocions sense alimentar-les amb
informació irrellevant o innecessària. Alternarem
elements teòrics amb la pràctica de Mindfulness
i exercicis personals.
Professora: Yvonne Muñoz
MINDFULNESS I LA CREATIVITAT
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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: Yvonne Muñoz
AUTOESTIMA I VULNERABILITAT:
GESTIÓ DELS CANVIS I LES PORS
Dijous de 19 a 20.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Treballarem l’autoconeixement i l’autoestima
des de la importància que té a la vida psicoafectiva la vulnerabilitat i com aquesta ens pot
condicionar el desenvolupament de la nostra
satisfacció vital en crear-nos pors davant dels
canvis. Tractarem sentiments com la vergonya,
la culpa o la por, que moltes vegades ens creen
interferències en l’estat d’ànim i en les relacions; i el coneixement de la nostra consciència
d’intimitat, per poder acceptar la nostra pròpia
història. Aprendrem a descriure i anomenar les
nostres emocions, posant diferents matisos
a cada moment de la nostra experiència i coneixerem així la gran importància que té el llenguatge per a la gestió emocional.
Professora: Carme Boó
GRUP DE DONES SÀVIES
Dijous de 12 a 13 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 54,33€

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

SALUT
ACTIVA-MENT: EL CERVELL EN
ACCIÓ
Dilluns de 16.30 a 18 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Professora: Isabel Cayuela

Dimecres de 16.30 a 18 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Professora: Isabel Belmonte
Et preocupen els oblits? Apareixen lapsus a
l’hora de recordar noms? Notes alguna dificultat a l’hora de 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 un ambient 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 i millorar la seva vida.
NUTRICIÓ PER LA SALUT DE LA
DONA
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 9 de març al 23 de març (3 sess.)
Preu 24,45€

Benvinguda a un increïble viatge de benestar
i canvi! Ens atansarem a la salut femenina, i
coneixerem alimentació específica per tractar
malestars o malalties que patim les dones, en
edats i etapes ben diferents de la vida: la síndrome premenstrual, l’amenorrea, la síndrome

de l’ovari poliquístic, l’endometriosi, els problemes de fertilitat, la pre-menopausa i la menopausa, i veurem com podem millorar-ne els
símptomes mitjançant una alimentació saludable i anti-inflamatòria.
Professora: Mireia Velasco
INFLAMACIÓ, ESTRÈS I SALUT
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 19 de gener al 23 de febrer (6 sess.)
Preu 48,90€

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,
i per treballar altres hàbits saludables: aprendrem a respirar de forma conscient i a treballar
tècniques per alliberar tensió i estrès; finalment,
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.
Professorat: Mireia Velasco i Yago Quintans
APROXIMACIÓ A LA REFLEXOLOGIA
PODAL
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 6 de febrer al 20 de març (7 sess.)
Preu 57,05€

El benestar comença als peus! La reflexologia
podal és una tècnica manual ancestral que
s’ha practicat a la Xina i l’Índia des de fa més
de quatre mil anys, i que promou el procés
d’auto-regulació del cos mitjançant l’estimulació de punts sobre els peus, anomenats zones
reflexes. Entenem per «zones reflexes» aquells
punts amb connexions nervioses en comunicació amb diverses àrees, òrgans o glàndules del
nostre cos. Amb aquestes manipulacions, restablim l’equilibri, prevenim dolències i ajudem el
cos en la seva capacitat de regeneració. El taller
combinarà teoria i pràctica.
Professora: Isabel Mercadé
LABORATORI DE COSMÈTICA
NATURAL
Dimecres de 17 a 19 h
Del 25 de gener al 22 de febrer (5 sess.)
Preu 54,33€

L’objectiu del taller és aprendre a formular
cosmètics naturals a partir d’olis i mantegues
vegetals, hidrolats, extractes, i olis essencials,
tot creant i personalitzant fórmules nutritives i
adaptant-les a qualsevol tipus de pell i a les necessitats de l’hivern. Aprendrem quins ingredients es consideren naturals i quins no es recomanen per ser nocius. El taller consta d’una part
teòrica on es donaran a conèixer les propietats
i els usos de les matèries primeres, i una part
pràctica en la qual elaborarem productes com
una crema anti-edat, un bàlsam de llavis, pasta
de dents o un desodorant. Tothom es podrà endur a casa una petita ració d’allò que s’elabori a
classe. (*Activitat amb suplement).
Professora: Ruth Armenta
IOGA FACIAL
Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
MARXA NÒRDICA
Dimarts de 10.30 a 12.30 h
Del 24 de gener al 14 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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 CC Urgell.
Professorat: Sergi Garcia - Bendhora
CAMINADES PER LA NATURA
Dijous de 10.30 a 13.30 h
Del 2 de febrer al 2 de març (5 sess.)
Preu 81,49€

Passejarem per indrets propers a Barcelona on
la natura és la protagonista. Ens endinsarem en
boscos, pujarem i baixarem turons i coneixerem
nous camins i rutes, no només caminant-los
sinó també interpretant-ne el patrimoni natural:
la flora, la fauna, i els monuments o restes arqueològiques que anem trobant al nostre pas.
Aquest curs consta de cinc sortides a la natura,
en alguns dels espais més rellevants (i sovint
desconeguts) de casa nostra. Es recomana calçat i roba còmode i portar una ampolla d’aigua.
Les passejades són de nivell senzill, a l’abast de
tothom. En inscriure-us, us farem arribar les rutes i els punts de trobada.
Professorat: Naturalwalks
INICIACIÓ AL TXI KUNG
Divendres de 10.30 a 12 h
Del 20 de gener al 31 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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. Adreçat
a persones que no tenen experiència prèvia, o
que en van tenir alguna fa temps i volen reprendre la pràctica.
Professor: Ricard Fané
TXI KUNG I CONSCIÈNCIA CORPORAL
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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. Adreçat
a persones que estan familiaritzades amb la
pràctica del Txi Kung.
Professor: Ricard Fané
CORRECCIÓ POSTURAL
Dilluns de 9.30 a 10.45 h
Del 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

Professor: Emanuele Sasso

Dilluns d’11 a 12.15 h
Del 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

Professor: Emanuele Sasso

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

Professora: Verónica Strukelj
En aquest curs proposem exercicis que ens
permetin prendre consciència dels possibles
desequilibris en la nostra postura per a poder
corregir-los. Treballarem en la flexibilització de
la columna vertebral i en el desbloqueig de les

articulacions que la uneixen amb les extremitats. D’aquesta manera busquem recuperar
l’harmonia postural original.
ESTIRAMENTS
Dimecres de 9.30 a 10.45 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 74,70€
Dimecres d’11 a 12.15 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

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 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 59,76€

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 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 20 de gener al 31 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

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 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

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 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

Professor: Tony Rueda

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 89,64€
Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 74,70€

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
BALLET TRAINING
Dilluns de 18.45 a 20.15 h
Del 16 de gener al 27 de març (11 sess.)
Preu 89,64€

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 17 de gener al 28 de març (11 sess.)
Preu 59,76€
Dijous de 16 a 17 h
Del 19 de gener al 30 de març (11 sess.)
Preu 59,76€

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

PINTURA EN TINTA XINESA SUMI-E
Dijous de 17 a 19 h
Del 19 de gener al 9 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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
SKETCHING D’INTERIORS

CREATIVITAT
SERIGRAFIA
Dimarts de 18 a 20.30 h
Del 17 de gener al 7 de febrer (4 sess.)
Preu 54,33€

Si tens curiositat pel mon de la serigrafia i mai
t’has decidit a provar-lo, o si has fet alguna
incursió prèvia i vols refrescar la memòria, en
aquest taller monogràfic gaudiràs aprenent de
principi a fi la tècnica de la serigrafia i estamparàs teu propi disseny sobre paper i tela (tote
bags o Samarretes). El curs s’iniciarà al CC Urgell i després les classes tindran lloc al taller de
printworkers. (*Activitat amb suplement).
Professorat: Àlex Costa - Print Workers Barcelona
COLLAGE MIX-MEDIA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Del 23 de gener al 13 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Aprofundeix en el versàtil món del collage, una
tècnica amb infinites possibilitats que et farà
descobrir la creativitat que portes dins. Experimenta a través del mix-media amb diferents
tècniques d’expressió, recursos i materials per
enriquir el teu collage. Tot un món de creativitat per experimentar i descobrir un llenguatge
artístic propi. Si has fet el taller de Collage,
aquesta és la continuació per portar el collage a
un altre nivell. I si el que sents és curiositat pel
paper i la barreja de tècniques, aquest també és
el teu curs. (*Activitat amb suplement).
Professora: Isis Navarro
ESBÓS DE LA FIGURA HUMANA
Dijous de 10 a 12 h
Del 2 de febrer al 9 de març (6 sess.)
Preu 65,19€

Ens centrarem a provocar processos artístics,
usant com a mitjà el dibuix i la pintura per aconseguir trobar el propi llenguatge artístic. A través de nocions tècniques, el joc creatiu i l’exploració de diferents materials ens aproparem als
traços esquemàtics que defineixen una persona
i el seu moviment per a ser capaços de traspassar-la al paper de manera ràpida i expressiva.
Treballarem sobre imatge impresa i també del
natural. No cal tenir experiència amb el dibuix,
només tenir ganes de provar. En inscriure-us,
us indicarem quins materials de treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne algun amb
antelació.
Professora: Glòria Vives

Divendres de 17.30 a 19.30 h
Del 27 de gener al 17 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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
EL TREBALL A COLOR AMB ACRÍLIC
I AQUAREL·LA
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 25 de gener al 15 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Aprendrem a treballar emprant dues tècniques
de color a l’aigua; 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 31 de gener al 21 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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
Del 31 de gener al 21 de març (8 sess.)
Preu 86,93€
Dimarts de 19 a 21 h
Del 31 de gener al 21 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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
IL·LUSTRACIÓ SOBRE RAJOLES DE
CERÀMICA
Dijous de 19 a 21 h
Del 16 de març al 30 de març (3 sess.)
Preu 32,60€

En format monogràfic, aprendrem a crear una o
diverses rajoles ceràmiques personalitzades al
gust de cadascú, en les quals combinarem la il·
lustració amb un missatge personalitzat escrit;
crearem estampats i treballarem la creativitat.
En inscriure-us, us indicarem quins materials de
treball us poden anar bé per si us cal adquirir-ne
algun amb antelació.
Professora: Laufer
INICIACIÓ A LA CERÀMICA
CREATIVA
Dilluns de 17 a 19 h
Del 23 de gener al 13 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Atreveix-te a materialitzar les teves idees sobre el fang. Crea formes senzilles amb les teves mans i endinsa’t a l’apassionant món de
la ceràmica. Aprendràs tècniques bàsiques de
modelat i decoració pas a pas. 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: Arantza Cotera
CERÀMICA CREATIVA
Dimecres de 17 a 19 h
Del 25 de gener al 15 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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
PRÀCTIQUES FOTOGRÀFIQUES
D’ARQUITECTURA EN L’HORA
BLAVA
Dimecres de 17 a 19 h
Del 25 de gener al 15 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

L’hora blava és aquella franja del dia, quan el sol
davalla, en què no hi ha llum de dia ni tampoc
foscor completa. Posarem en pràctica els comandaments manuals de la càmera (diafragma,
velocitat i ISO) aplicats a l’arquitectura de la
nostra ciutat i a la fotografia de paisatge urbà,
en aquest moment lumínic crepuscular i únic.
Intercalarem sessions pràctiques al carrer amb
sessions de visionat del treball fet, per tal de valorar la tècnica aplicada i la composició; tot un
sistema per aprofundir en el coneixement de la
teva càmera i en la teva mirada fotogràfica. Cal
portar una càmera amb mode manual (tant pot
ser reflex, mirrorless o compacta).
Professor: Luis Giménez Rubio

EXPRESSIÓ
TÈCNIQUES VOCALS APLICADES
AL CANT
Dijous de 16 a 17.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Comprenem la tècnica com eina per tenir més
llibertat en el moment de cantar, de tenir més
disponibilitat i comoditat amb la nostra veu,
el nostre cos i la nostra expressivitat per comunicar-nos cantant. Explorarem l’instrument
de la veu i les seves possibilitats. Viurem la
importància de la respiració i la implicació del
cos amb la música com a vehicle, amb el goig
que és cantar en grup escoltant i assaborint
la nostra veu.
Professora: Ana Rossi
IMPROVISACIÓ TEATRAL
Divendres de 18 a 19.30 h
Del 20 de gener al 24 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

La improvisació és la tècnica on les participants representen alguna cosa imprevista,
partint d’unes petites pautes de preparació i
inventant al calor de l’acció. Serveix com a procediment didàctic desenvolupant les capacitats de comunicació, d’expressió, i de locució.
La base del taller de teatre d’improvisació serà,
per tant, la realització d’exercicis i d’escenes
amb els quals es potencien la nostra creativitat, les nostres habilitats personals i la nostra
imaginació; s’estimula, a més, l’espontaneïtat
i s’augmenta la nostra percepció i sensibilitat.
Professor: David Franch
GUITARRA CLÀSSICA
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
intentarem presentar 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 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
intentarem presentar 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 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Aquesta és una activitat alegre, divertida i fàcil
de practicar. Ballarem de forma espontània 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

BALLA I ACTIVA’T AMB RITMES
TROPICALS
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Ballarem de forma espontània, i 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
TWERK & BOOTY DANCE
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

El twerk, que forma part de la cultura hip-hop
des de la dècada de 1990, té clares influències de les danses africanes, com el mapouka.
Com la resta de tipus de ball, ajuda a millorar
la coordinació, l’elasticitat i el sentit del ritme.
També ajuda a millorar la forma física, ja que
enforteix les cames, els glutis i l’abdomen,
cosa que contribueix molt positivament a augmentar i millorar l’autoestima, i la confiança
en el propi cos. Treballarem tècniques com el
jiggle o el bubble, i aprendrem les postures i
els moviments i a expressar-nos a través de
la música. El taller s’adreça a tots els públics.
Sense parella.
Professora: Karmen Cuéllar
FLAMENC
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Una trobada amb els elements i els codis de la
tècnica de la dansa flamenca on compartir coneixements i inquietuds de la pròpia matèria,
per tal d’enriquir-nos amb l’essència i l’anatomia flamenca i d’arrel. El taller s’adreça a principiants: persones que mai han ballat flamenc,
o que en tenen coneixements bàsics, o que el
van ballar fa temps i volen reprendre la seva
formació. No cal parella
Professora: Andrea Jiménez – Ancorae
DANSA CLÀSSICA
Dilluns de 20.15 a 21.45 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 20 de gener al 24 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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.

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. No cal parella
Professora: Sara Pi
DANSES AFRICANES
Dijous de 20 a 21.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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. Nivell iniciació, Intensitat alta.
Professora: Tamara André
BALLS LLATINS
Divendres de 19.30 a 21 h
Del 20 de gener al 24 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Coneixerem, des del més bàsic, els principals
balls llatins: Salsa, Batxata i Merengue. Aprendrem les passes, ens llençarem a moure’ns per
la pista, i algunes de les voltes més divertides.
Es ballarà en format solo, i també en parella a
mida que progressin les sessions. Us podeu
inscriure en parella, o individualment.
Professora: Nayan Jaimes
LINE DANCE IN MOTION
Dijous de 20 a 21.30 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

HABILITATS I COMPETÈNCIES
ELS SECRETS DE L’ORATÒRIA
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Ens passem el dia parlant: telèfon, videotrucades, reunions, presentacions, entrevistes, missatges de veu de Whatsapp. Però, ja parlem
bé? Sabem seduir? Sabem sorprendre? T’ensenyarem tots els secrets de l’oratòria perquè
puguis preparar discursos brillants. És un curs
molt pràctic i divertit. I sense patiments. El Mètode Picó funciona. T’hi animes?
Professor: Alfred Picó
BRICOLATGE PER A TOTHOM
Divendres de 17 a 19 h
Del 20 de gener al 10 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

Aprendrem a fer petites reparacions de la casa
tant d’electricitat, aigua, pintura, fusteria i paleta. Amb aquesta activitat aprendrem a tenir
casa nostra al dia a través de fer-li un bon
manteniment. A partir d’una petita introducció
teòrica i tècnica d’electricitat, fontaneria, pintura, etc, passem a realitzar, sobre un plafó,
una pràctica de cada tècnica anteriorment
esmentada, on aprenem els conceptes bàsics
que intervenen en cada una d’elles. (*Activitat
amb suplement)
Professor: Alexandre Jòdar
CREA EL TEU PROPI TERRARI
Divendres de 18 a 20.30 h
24 de març (1 sess.) Preu 13,58€
Divendres de 18 a 20.30 h
31 de març (1 sess.) Preu 13,58€

El terraris són ecosistemes únics que ens conviden a observar la natura des d’una òptica
diferent. En aquest monogràfic experimentaràs la natura d’una forma única i aprendràs a
crear un terrari amb les teves pròpies mans.
En una sola sessió aprendràs, pas a pas, com
crear el teu mini-ecosistema i t’aproparàs a la
natura elaborant un petit objecte auto-sostenible, que t’acompanyarà durant molt temps.
T’hi animes?
(*Activitat amb suplement)
Professor: Gus Pedrazzoli - Terraneo
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 19 de gener al 9 de març (8 sess.)
Preu 86,93€

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. Haurà de ser
una peça de mida petita o mitjana. (*Activitat
amb suplement)
Professora: Carme Pastor

ON Y VA? FRANCÈS PER
PRINCIPIANTS
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 nocions de francès, ja que no comença des de zero.
Professor: Pascal Verkest
COMUNIQUEM-NOS EN FRANCÈS
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
Dimarts de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
un nivell suficient de la llengua per mantenir una
conversa en francès.
Professora: Anne-Marie Salat

ANDIAMO! ITALIÀ PER
PRINCIPIANTS
Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Aprèn una llengua melòdica i musical com l’italià. Ens endinsarem en la cultura que vehicula la
llengua italiana, a través de la seva gramàtica,
fonètica i vocabulari, potenciant la competència
comunicativa d’una forma dinàmica i activa. Cal
tenir nocions mínimes d’italià, ja que no comença des de zero.
Professora: MariaJo López Vilalta

ITALIANO PER TUTTI
Dimecres de 12.30 a 14 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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
petits textos, 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.
Professor: Salvatore Cattogno

VOLARE: CULTURA ITALIANA
Dilluns de 18 a 19.30 h
Del 16 de gener al 20 de març (10 sess.)

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

WHAT’S UP? ANGLÈS BÀSIC
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 19 de gener al 23 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Fa temps que vols començar a estudiar anglès i no trobes el moment? Ens aproparem 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
aprendre anglès, que l’han estudiat una mica, o
de manera intermitents, o que fa molts anys que
ho van fer i ja no recorden allò que havien après.
Cal tenir nocions d’anglès, ja que no comença
des de zero.
Professorat: Idiomes Tarradellas

HOW DO YOU DO? ANGLÈS PER
PRINCIPIANTS
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Continuarem amb l’aprenentatge de la llengua
anglesa, des de les 4 habilitats bàsiques: writing, listening, reading i speaking; estudiarem
la gramàtica de forma amena i farem immersió
lingüística des del primer dia. Cal tenir coneixements bàsics d’anglès ja que no comença des
de zero.
Professorat: Idiomes Tarradellas

WHAT’S YOUR NAME? ENGLISH FOR
BEGINNERS
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Back to the basics! Aquest curs està pensat per
totes aquelles persones que fa poc s’han iniciat en aquesta llengua, o que la van estudiar fa
temps i ja no la recorden. Estudiarem gramàtica
bàsica, així com vocabulari útil. 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 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Adreçat a persones amb coneixements bàsics de la llengua. Repassarem nocions de
gramàtica elemental, 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 d’11.30 a 13 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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, audicions i
converses basats en unitats de temàtiques diverses. Cal tenir un nivell intermediate d’anglès.
Professora: Verónica Castro

EVERYDAY ENGLISH
Dimecres d’11.45 a 13.15 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

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

GASTRONOMIA
TAST DE VINS: VARIETATS
TRADICIONALS DE CATALUNYA
Dimecres de 19.30 a 21 h
Del 18 de gener al 8 de març (8 sess.)
Preu 65,19€

Farem una descoberta de les varietats de raïm
tradicionals dels territoris catalans, que fan
que dels vins de la terra una experiència única.
Tastarem vins elaborats amb els nostres raïms
històrics. Morenillo, macabeu, xarel·lo, picapoll,
sumoll, i altres, t’apropes a tastar-los? (*Activitat
amb suplement).
Professora: Rosa Maria del Castillo Nesweda
RECEPTES DE CULLERA AMB UN
TOC FRESC
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 24 de gener al 21 de febrer (5 sess.)
Preu: 54,33€

Cuinarem receptes que ens escalfin el cos, donant-los un toc chic, fresc i diferent. Convertirem els clàssics de l’hivern en receptes originals
i divertides, i amb un regust multicultural per
llepar-se’n els dits. Entre d’altres, elaborarem
dahl indi o minestrone italiana. (*Activitat amb
suplement)
Professora: Clara Sivila
CUINA D’HIVERN PER TROBAR-SE
BÉ
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 15 de març al 29 de març (3 sess.)
Preu 32,60€

Si hem de menjar, que sigui per gaudir, i per estar i sentir-nos millor. Millor en tots els sentits: la
salut i el benestar, i també el del nostre entorn.
Us proposem que cuinem de proximitat i de
temporada, de manera neta en la gestió de residus, sense malbaratar aliments, ni esforços ni
energies. Cuinar amb els cinc sentits per gaudir
en tots els sentits. (*Activitat amb suplement).
Professora: Montse Tàpia Canadell
VIATGE PER LA CUINA SIRIANA
Divendres de 18 a 20 h
Del 27 de gener al 10 de març (7 sess.)
Preu: 76,06€

Us convidem a fer un viatge gastronòmic pel
món dels aromes, colors i sabors de la cuina
de Síria. Coneixerem la diversitat de la cultura
siriana i cuinarem receptes com el Tabuleh, la
salsa de iogurt i Uzzi, Mutabel, Hirak Isbao i

Makloubeh. (*Activitat amb suplement)
Professora: Rama Sabra

ITINERARIS DE CIUTAT

PLATS DE CINE! LA CUINA ITALIANA
AL CINEMA ITALIÀ

BARCINO I LA CONVERSIÓ DELS
CULTES PAGANS

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 2 de febrer al 2 de març (5 sess.)
Preu: 54,33€

Dissabte 21 de gener

Quan el cinema introdueix “la taula” a les seves
escenes, ens diu molt sobre el país, la societat
i les persones que retrata. El cinema italià, més
que a cap altre, explica sovint la vida a través de
la cuina perquè és al voltant d’una taula on es
revelen les relacions amb el territori, es coneix
la vida i la gent, i se celebra la importància de
la convivència. Ens aproparem a la gastronomia
i els productes culinaris italians, cuinarem 5
receptes clàssiques i populars italianes, i veurem com es converteixen en protagonistes d’un
llargmetratge. (*Activitat amb suplement)
Professora: Sara Sandrino
PASTISSERIA AMERICANA
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 23 de gener al 6 de març (7 sess.)
Preu: 76,06€

Travessarem l’oceà atlàntic i viatjarem fins els
EEUU d’Amèrica per aprendre algunes de les
receptes dolces més suculentes del seu receptari. Entre d’altres, fornejarem bundcakes,
bagels, diferents tipus de pancakes, brownies,
lemon pie, o keylimepie. T’hi apuntes? (*Activitat
amb suplement)
Professora: Berta Ursul

EN FAMÍLIA
ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A
NADONS
Divendres de 10 a 11 h
Del 20 de gener al 24 de març (10 sess.)
Preu 54,33€

Utilitzarem la música com a eina de comunicació amb els nadons, despertant la seva curiositat amb diferents instruments de petita percussió, acompanyant així el seu desenvolupament
motriu. Crearem un mon sonor, amb elements
visuals i sensorials per acompanyar cançons i
diverses peces musicals. 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 20 de gener al 24 de març (10 sess.)
Preu 54,33€

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

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

En ple segle XXI a Occident encara mantenim
festivitats que, sota l’auspici del Cristianisme,
rescaten ritus i creences forjades en el Paganisme del món clàssic. Festivitats com Tots Sants,
Nadal i Carnestoltes són exemples d’aquest
fet. Barcelona conserva encara elements i escenaris que ens permeten recuperar l’essència
d’una cosmovisió fantàstica d’idees i creences
basades en la terra, les estacions, el temps o
l’agricultura i capaces de capgirar per uns dies
l’ordre i la moral establerta.
Professor: Marc Jobani
LES GRUTES DE VALLCARCA
Dissabte 28 de gener

En aquesta ruta escoltarem, llegirem i coneixerem alguns dels artistes que van viure a Vallcarca, escriptors, pintors, músics, dibuixants.
Per fer-ho haurem de recórrer les pujades dels
seus carrers estrets, les seves escales, els seus
camins, les seves grutes, els solars erms que
son el resultat d’enderrocs i d’un procés d’especulació que encara afecta. Es visita la Finca
Sansalvador. L’entrada té un cost de 3€.
Professor: Pere Cowley
LA CLOTA
Dissabte 28 de gener

La Clota és un dels pocs barris de Barcelona
que encara manté un aspecte rural o semirural
prou destacat. El fet de ser un barri petit i ensotat ha fet que en part estigui aïllat del seu entorn
i que s’hagi mantingut amb aquest caràcter rural fins els nostres dies. Territori ric en aigua, on
antigament confluïen la riera d’Horta, el torrent
de Sant Genís, el de les Catorze plomes i el de la
Genissa, va ocasionar que fos un indret atraient
per viure-hi des d’antic per aprofitar el sòl fèrtil
del seu conjunt i que, per tant, hi proliferessin
conreus entremig de les cases i pous que s’hi
van anar construint.
Professor: Oleguer Biete
PASSEIG HISTÒRIC PEL BARRI DE
SANT ANTONI
Dissabte 11 de febrer

Us proposem transitar la història de Sant Antoni,
copsar les transformacions i descobrir les peculiaritats d’un dels quarters més antics i sorprenents de la ciutat. Rebost i bodega de la Ciutat
Comtal, durant la Revolució Industrial hi va concentrar factories, barraquisme i un mercat singular. La modernitat transformà el seu aspecte
construint-hi la finca més antiga de la Barcelona
extramurs i també cines, teatres i espais d’oci
amb sorprenents històries que forjaren el seu
caràcter de frontissa urbana, social i cultural.
Professor: Marc Jobani
ELS ANTICS CAFÈS DE BARCELONA
Dissabte 18 de febrer

Des del 1750 en què l’italià Andreu Caponata
va obrir el primer cafè públic, Barcelona havia estat ciutat de nombrosos i grans cafès,
de luxosos locals d’esbarjo on es feia tertúlia,
política, periodisme, negocis i qualsevol de les
manifestacions humanes, socials i culturals,
més diverses. Us proposem una evocadora ruta
literària pel món dels antics cafès de Barcelona,
il·lustrada amb els textos d’escriptors i periodistes catalans.
Professora: Maria Nunes
LA FONT DE LA GUATLLA
Dissabte 25 de febrer

La Font de la Guatlla és un barri curiós, atípic, i
amb força contrastos. Situat a la part més bai-

xa 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

EL RECINTE HEBREU DEL
CEMENTIRI DE LES CORTS

VIURE I MORIR A BARCELONA
L’ANY 1900

Divendres 10 de febrer a les 10h

Dissabte 11 de març

NOU BARRIS, NOU SORPRESES

Dissabte 11 de febrer

Dissabte 4 de març

Repassarem el passat rural del districte, la seva
participació en la revolució industrial, els inicis
de la seva urbanització quan Barcelona assoleix
el milió d’habitants (any 1930), el model urbà del
règim franquista i el model dignificat de l’època
democràtica. Una ruta que ens passeja per tots
els indrets protagonistes d’aquests canvis.
Professora: Meritxell Carreras
UNIVERSITAT, SEMINARI, HOSPITAL,
TOT A L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Dissabte 11 març

Veniu a descobrir un fet insòlit a tota la ciutat
de Barcelona que comença a la Universitat i
que acaba a la presó Model. Si fem un repàs
ràpid dels barris de Barcelona veurem que no
hi ha cap altre barri que tingui Universitat, Seminari, Mercat Municipal, Hospital amb Facultat
de Medicina, Fàbrica reconvertida en Escola
Industrial i Presó. Això només passa aquí, a
l’esquerra de l’Eixample.
Professora: Begoña Blanco

Des de principis del segle XX comencen a arribar famílies jueves a Barcelona. La Comunitat
Israelita de Barcelona va obtenir l’any 1929 permís de l’ajuntament per gestionar una parcel·la
en el cementiri de les Corts. Però, per què un
cementiri jueu? En què consisteix el ritual funerari en el Judaisme? Us sorprendrà conèixer un
altre aspecte de la memòria de la nostra ciutat.
Professora: Dominique Tomasov
LA BADALONA MODERNISTA
Serem testimonis del procés d’industrialització
que va afectar la ciutat de Badalona i els edificis
modernistes que va construir la burgesia badalonina de la mà d’un arquitecte de la ciutat, Joan
Amigó i Barriga. Coneixerem què va comportar
l’estil modernista i quins són els edificis més
destacats d’aquest estil a Badalona.
Professor: Jordi Pisa
LA DONA A LA POSTGUERRA.
BARCELONA I LA NOVEL·LA “NADA”
DE CARME LAFORET
Dissabte 18 de febrer

Redescobrirem la novel·la “Nada” de l’escriptora Carme Laforet, Primer Premi Nadal (1945),
que ens endinsa en la Barcelona de postguerra de la dècada dels quaranta, amb espais tan
emblemàtics com l’Eixample, la Universitat de
Barcelona, la Catedral, la Via Laietana o l’estació de França. Amb la mirada melangiosa d’una
jove escriptora que ens transporta a una època
no tan llunyana.
Professora: Carolina Chifoni

UN PASSEIG PELS PASSATGES

MISTERI, LLEGENDES I HISTÒRIA
OCULTA DE BARCELONA

Dissabte 18 de març

Dijous 23 de febrer a les 18 h

Una ciutat se sol definir pels seus edificis i monuments més importants. Els passatges, en
canvi, són l’expressió minúscula de l’urbanisme, carrerons a l’ombra de les vies principals,
creats per solucionar un problema, bé d’edificació o de trànsit. El passatge és, doncs, una
excepció i, probablement, és això el que ens
fascina d’ells, fan que una ciutat es converteixi en un poble. Les mides es redueixen, hi ha
plantes en lloc de cotxes i soroll de carrer antic.
Professora: Laura Sancliment

Els carrers de Barcelona amaguen una història
terrorífica plena de fantasmes, esperits, ànimes
en pena, heretges, vampirs i assassins implacables. Aquesta ruta ens permetrà recórrer els
racons més obscurs de la ciutat i conèixer els
episodis més dramàtics que han esdevingut als
seus vials. Reviurem una part de la història poc
coneguda de la ciutat i ens endinsarem en alguns
dels misteris i de les històries més sagnants i esgarrifoses que han succeït a Barcelona.
Professor: Jordi Pisa

PATIS I TERRASSES DE LA DRETA
DE L’EIXAMPLE

DESCOBRIM EL SABADELL TÈXTIL

Dissabte 25 de març

Passejarem pels carrers i les places de Sabadell, recuperant el seu passat industrial, com
a ciutat vinculada al tèxtil entre els segles XIX
i XX. Des de l’arribada dels primers vapors,
les fàbriques, els despatxos comercials, el
protagonisme de la banca o la consolidació
de Sabadell com a ciutat capdavantera de la
producció de teixits de llana. Un passat que
encara avui podem copsar en el nucli històric
de la ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

Passejarem pels carrers de l’Eixample barceloní
i, alhora que descobrim la seva història, recuperarem aquests espais, alguns inèdits pels
mateixos barcelonins. Són patis i terrasses lligats a edificis històrics o no, que ens donaran
una imatge diferent d’aquesta part de la ciutat
de Barcelona.
Professora: Carolina Chifoni
ITINERARIS TEMÀTICS
LA BARCELONA MAÇÒNICA
Dissabte 4 de febrer

Mitjançant un recorregut pel centre de Barcelona t’explicarem què és exactament la Maçoneria, quins eren els maçons més coneguts,
tant a la nostra ciutat com internacionalment.
Investigarem els orígens, l’actualitat de la maçoneria, què son les lògies, i veurem, al llarg del
recorregut, molts símbols que s’han conservat
a Barcelona. Segur que els has vist o has passat moltes vegades per davant i no t’hi has fixat.
Visitarem un temple maçó. L’entrada té un cost
de 2€ per persona.
Professora: Susana Azcoita

Dissabte 25 de febrer

REDESCOBRIM LES DRASSANES
Dissabte 4 de març

Redescobrirem les Drassanes de Barcelona a
partir de les noves investigacions i dels vestigis
encara visibles del seu passat. Van estar sempre ubicades al mateix espai? Com és que hi
trobem restes d’una necròpolis romana per a la
noblesa barcelonina? Com van evolucionar els
seus usos durant els seus set segles d’història?
L’accés al Museu Marítim de Barcelona té un
cost de 5€ per persona.
Professora: Alba Casaramona

Us proposem una passejada per dos dels espais més singulars del barri de Les Corts: el
recinte de La Maternitat que acollia la Casa
d’Acollida dels infants orfes i abandonats i les
mares solteres de la Barcelona del 1900. Un
preciós conjunt d’estils modernista, noucentista i racionalista poc conegut i situat a prop
del Cementiri de Les Corts, creat al segle XIX i
reformat per Pere Falqués el 1913 i que ens permetrà conèixer les tradicions i rituals vinculats a
la mort dels nostres avantpassats així com un
monument únic, el Mausoleu dedicat als Repatriats d’Ultramar.
Professora: Núria Pujol

Centre Cívic Urgell
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MAPA

ITINERARIS DE NATURA
PASSEJADA PEL PANTÀ DE
VALLVIDRERA

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

Dissabte 21 de gener

Itinerari circular que s’inicia al Baixador de Vallvidrera, en el qual descobrirem alguns punts
d’interès divers: l’església de Santa Maria de
Vallvidrera (s. X) i l’àrea de lleure que porta el
mateix nom, la Vil.la Joana o el Centre d’Informació del Parc. Destaquem especialment el
pantà de Vallvidrera, un ambient aquàtic recuperat com a hàbitat pels amfibis del parc i la font
de la Budellera, una de les més populars i de
gran tradició excursionista.
Professora: Maria Vallverdú

MALLORCA

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

CAMINEM PEL MORROT I EL
CASTELL DE MONTJUÏC
Dissabte 28 de gener

Pujarem per asfalt fins al mirador de l’Alcalde.
A continuació caminarem per una pineda de pi
blanc i un camí per sobre de l’anomenat morrot.
Som al cim de Montjuïc (170 m), a sota nostre hi
ha el port de Barcelona. Farem la volta al castell
i baixarem per alguns dels jardins que trobem a
la muntanya fins a la parada de Paral·lel.
Professor: Rafa López
DE SANTA COLOMA A SANT JERONI
DE LA MURTRA
Dissabte 4 de febrer

Poques persones saben que al costat de Badalona s’hi 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, on una gran zona verda ens acostarà
a la Serralada de Marina per acabar visitant el
monestir. L’accés al monestir requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Maria Vallverdú
APOTECARIS I NATURALISTES
BARCELONINS. UN RECORREGUT
PEL JARDÍ BOTÀNIC HISTÒRIC
Dissabte 25 de març

El Jardí Botànic Històric de Barcelona és un petit tresor de la jardineria barcelonina creat l’any
1930 per Pius Font i Quer. Aprofitant els sots de
l’antiga pedrera de Montjuïc s’inaugurà un espai
obert al públic dissenyat per exhibir espècies
o varietats vegetals. Però, quan neix aquesta
passió i curiositat per la botànica a la nostra
ciutat? Qui foren els pioners i promotors de les
primeres col·leccions naturalistes? En aquest
recorregut us parlarem de la història de la botànica catalana, i del valor cultural, ecològic i
paisatgístic d’aquest jardí tan amagat.
Professores: Victòria Medina i Lourdes Roc Tròpic de Capricorni Eix de Divulgació Científica i Cultural

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
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

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 18 de gener al 22 de març (10 sess.)
Preu 81,49€

Preu 81,49€

IDIOMES

VILLARROEL

BELLYSAMBA

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

COMTE D’URGELL

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! No cal parella
Professora: Laura Calveras

