
INICIACIÓ A L’OSTEOPATIA

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
De la infantesa a la vellesa, la vida és moviment. Aquest 
moviment s’expressa en cada part del nostre cos, en les 
nostres articulacions òssies, a les nostres vísceres, al 
nostre crani, als teixits i líquids corporals. L’osteopatia 
s’encarrega de percebre aquest moviment a través de les 
nostres mans. Aprendrem a educar la nostra palpació, 
percepció i presència per a ser capaços de fer una 
escolta en detall del que ens està comunicant el cos de 
la persona que rep les nostres mans. Et convidem a través 
d’aquest curs d’introducció a la osteopatia a viatjar al món 
d’aquesta percepció.
Professor: Carles Ametller – Cos Salut

MASSATGE DESCONTRACTURANT: 
FORA NUSOS I TENSIONS!

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Un massatge descontracturant relaxa la musculatura 
i alleuja el dolor i les molèsties que es produeixen per 
l’acumulació d’estrès i males postures, manca de descans 
o fins i tot una vida massa sedentària. Mitjançant les 
nostres mans i aplicant la pressió justa amb la combinació 
de diferents tipus de tècniques, aconseguirem relaxar 
i calmar la sensació desagradable dels músculs 
engarrotats. Aprendrem també a elaborar locions 
descontracturants i anti-inflamatòries amb olis essencials. 
(*Activitat amb suplement)
Professora: Ester Alemany

MILLORA LA TEVA VISIÓ DE FORMA 
NATURAL  

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Canvia els teus hàbits visuals per veure-hi millor. En el 
taller aprendrem com cuidar, relaxar i estimular els nostres 
ulls per tal de millorar la vista i recuperar les diòptries 
perdudes. El taller serà pràctic i lúdic, en moviment. 
Millorarem els nostres hàbits de visió emprant les eines 
del mètode Bates, i aprendrem a integrar-les en la nostra 
vida quotidiana. 
Professora: Orit Kruglanski – Cos Salut

TXI KUNG    

Divendres de 18.30 a 20 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 74,60 €
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: Pablo Bozzo

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ  

Dijous de 14 a 15.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
La respiració i la relaxació són poderoses tècniques 
de transformació. Ens permeten dissoldre tensions 
profundes, aprendre a canalitzar l’energia i recuperar 
estats mentals i emocionals de calma i obertura. Durant 
les sessions desbloquegem zones amb excessiva tensió 
muscular aprenent a relaxar-nos amb exercicis senzills 
i efectius, millorem el lliure flux de l’energia corporal 
sovint estancada o reduïda. Coneixem i millorem l’estat 
de la nostra respiració; ampliant-la i fent-la més lliure i 
complerta. Aprenem a utilitzar la respiració com a recurs 
al nostre abast per asserenar-nos i centrar-nos.
Professora: Victòria Soler

MEDITACIÓ  

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Meditar és adonar-nos d’allò que passa al nostre entorn. 
No preocupar-se per allò que vindrà o ha passat, sinó ser i 
estar en l’ara. És rejovenir la consciència més immediata i 
netejar la percepció. Vols aprendre’n? T’hi esperem.
Professor: Gerard Arlandes

MINDFULNESS INICIACIÓ

Dijous de 17 a 18.30 h

Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Vols conèixer els fonaments de la pràctica de Mindfulness 
i les seves aplicacions en la gestió de l’estrès i les 
emocions? En aquest curs ens endinsarem en aspectes 
bàsics de la pràctica de l’atenció plena o Mindfulness: la 
percepció de la realitat, els estressos de la nostra vida i 
les estratègies que ens poden ajudar a gestionar-los de 
manera adaptativa. Adreçat a aquelles persones que no 
tenen experiència prèvia en la pràctica de Mindfulness i 
desitgin descobrir una manera de viure la vida amb més 
plenitud. Treballarem amb pràctiques de meditació i 
exercici conscient.
Professora: Lola González

MINDFULNESS CONTINUÏTAT

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al  5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
La pràctica de Mindfulness requereix del cultiu d’unes 
habilitats de la nostra ment que no sempre estan ateses 
en el nostre sistema de vida: la ment de principiant, la 
confiança, l’amabilitat, l’equanimitat, la paciència, la 
tolerància, la compassió, etc. Al llarg d’aquest curs 
anirem aprofundint en aquests valors intrínsecament 
humans i descobrirem de quina manera la seva 
pràctica ens proporciona una nova manera d’atendre 
els esdeveniments de la nostra vida. Treballarem amb 
pràctiques de meditació i exercici conscient.
Professora: Lola González

GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Dilluns de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
En aquest espai de trobada pràctic-teòric aprendrem a 
reconèixer el significat de les emocions bàsiques, quin 
sentit donar-los, quan es manifesten, i com gestionar-les 
de manera ecològica. No podem decidir quina emoció 
emergeix però sí podem decidir què fer amb ella un cop 
tenim la capacitat de reconèixer-la. Treballarem amb les 
eines que ens aporten la teràpia Gestalt i el Mindfulness.
Professora: Yvonne Muñoz

LES CARES DE L’AMOR

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
L’amor forma part de l’essència de l’ésser humà, l’únic 
que ens consola de la soledat i l’aïllament de la nostra 
condició, és una capacitat fruit de la maduresa que la 
persona va impregnant a la seva vida. Existeixen molts 
mites a l’entorn de l’amor que ens confonen i limiten la 
nostra capacitat per desenvolupar-lo plenament. En 
aquest taller descobrirem les diferents vessants de 
l’amor i desmuntarem algunes de les creences errònies 
(pròpies, i del nostre entorn) que imperen en l’actualitat 
per tal d’abordar les nostres relacions des d’una actitud 
més conscient.
Professora: Lola González

NEUROLIDERATGE

Divendres de 18.30 a 20 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 74,60 €
El Neurolideratge ens permetrà aplicar els descobriments 
provinents del camp de les neurociències al lideratge 
i a les organitzacions. Conèixer com funciona el cervell 
de les persones col•laboradores d’un equip permet 
aprendre estratègies per desenvolupar la creativitat i la 
innovació, assolir objectius diferencials i transformar les 
persones a nivell professional i personal.
Professora: Pilar Cases

AUTOESTIMA I SATISFACCIÓ VITAL  

Dimarts de 12 a 13.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
El treball personal adreçat a tenir una autoestima 
saludable repercuteix sens dubte en l’obtenció d’una 
satisfacció vital conscient. Quan som conscients canviem 
la percepció de la nostra realitat i tenim més informació 
d’ella per prendre decisions que influeixin en el nostre 
benestar. El taller proposa introduir-nos en una exploració 
de l’autoestima personal per marcar-nos noves fites que 
millorin en general la nostra qualitat de vida. Treballarem 
des de la psicologia més avantguardista que ens proposa 
mètodes per poder transformar hàbits, adquirir més 
seguretat i aprofitar els nostres talents.
Professora: Carme Boó

ESCRIPTORES DEL SEGLE XX

Dilluns de 17 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
El segle XX ha comptat amb grans escriptores que han 
estat reconegudes internacionalment per la qualitat de la 
seva obra. A partir dels seus textos, des de la mirada de 
cadascuna d’elles, travessarem els períodes i contextos 
significatius del segle XX i analitzarem els trets de les 
seves propostes estètiques. Participa i gaudeix d’aquest 
taller a partir de les obres d’escriptores com Virginia 
Woolf, Flannery O’Connor, Jean Rhys, Clarice Lispector, 
Margaret Atwood o Lucia Berlin.
Professora: Andrea Sanz

LLUMS, CÀMERES... SHAKESPEARE! 
SHAKESPEARE AL CINEMA

Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
L’amor impossible, la venjança, l’ambició de poder, 
la gelosia... La vida és plena de tragèdies dignes de 
Shakespeare! I el cinema és ple de personatges i 
arguments shakesperians!! En aquest taller revisarem 
algunes de les més cèlebres adaptacions a la pantalla 
de les obres del gran dramaturg anglès... i descobrirem 
també alguna joia oblidada!
Professor: Eduard Cairol

GRANS DIRECTORS DE LA HISTÒRIA 
DEL SETÈ ART 

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Un taller per aprendre a gaudir de les pel•lícules d’alguns 
dels directors més importants de la història del cinema. 
Junts, debatrem i analitzarem a fons l’estil, el llenguatge 
cinematogràfic, els significats i la simbologia d’una sèrie 
de títols inoblidables de directors tan diferents com Billy 
Wilder, Ingmar Bergman, Alain Resnais, Kenji Mizoguchi, 
David Cronenberg o Paul Thomas Anderson, i revisarem la 
influència que han tingut en altres obres, per veure com es 
relacionen present i passat cinematogràfic. 
Professor: Enric Ros

EL SEGLE XIX A ESPANYA: ELS 
REPTES DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
ESTAT

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 27 de novembre (9 sess.) 
Preu: 67,14 €
Quan els països es converteixen en estats apareixen 
els grans reptes politics i econòmics del liberalisme que 
canviaran per sempre la societat. El Parlamentarisme, la 
Constitució, el capitalisme, la indústria i la ciutat deixen 
enrere la societat estamental i el feudalisme, el món rural 
i l’economia de subsistència. Romanticisme, Carlisme, 
I República, Restauració Borbònica, Imperialisme, 
Moviment Obrer i Catalanisme Polític. Descobreix tots 
els elements que conflueixen en el convuls segle XIX per 
entendre, des de la base, les claus de l’Espanya actual. 
Professor: Ramon Espanyol

NOVES PASSEJADES PER 
BARCELONA

Dilluns d’11 a 13 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre  (8 sess.) 
Preu: 79,57€
La millor forma de conèixer una ciutat és passejant-la, 
caminant lent i mirant cap amunt. Aquest trimestre ens 

mourem una mica pertot arreu. Baixarem el passeig de 
Gràcia, cercarem de conèixer com el barri de la Sagrada 
Família és més que el temple, ens endinsarem pels 
voltants de Sant Antoni, visitarem l’exposició universal de 
1888, anirem al preludi de la Barcelona Contemporània 
que és la Vila Olímpica, coneixerem la Barcelona 
esclavista, caminarem pel barri Xino com mai l’haguessis 
imaginat i descobrirem Rambla Catalunya, potser el carrer 
més noble de tota la ciutat.
Professor: Jordi Corominas 

PASSEJADES PER BARCELONA

Dimarts d’11 a 13 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57€
La millor forma de conèixer una ciutat és passejant-
la, caminant lent i mirant cap amunt. Aquest trimestre 
voltarem per l’Eixample més desconegut, passejarem 
la Barcelona obrera, donarem un tomb per la criminal, 
pujarem des del Paral•lel cap al Poble Sec, dialogarem 
amb Picasso i Cervantes, visitarem la zona de la presó 
Model, exprimirem la Rambla com si no fóssim barcelonins 
i pujarem a Montjuïc per a copsar com un paratge solitari 
es torna clau per a comprendre la ciutat contemporània.
Professor: Jordi Corominas 

VIATGE A LES EXPOSICIONS DE 
BARCELONA   

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Visitar una exposició és sempre una experiència 
enriquidora i profunda que ens fa viatjar a través del 
temps i ens situa en una dimensió que va més enllà de la 
nostra racionalitat. No obstant, sovint no coneixem prou 
bé l’evolució d’alguns moviments artístics o la història 
que hi ha al darrere del naixement d’una obra d’art i això 
ens fa més difícil comprendre plenament allò que estem 
observant. Aquest taller us farà descobrir les exposicions 
més representatives de la temporada. Les entrades a 
museus i exposicions aniran a càrrec de l’alumne/a.
Professora: Maria Concetta Marino

DEL HAIKU AL MANGA: VIATGE A LA 
CULTURA JAPONESA 

Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
El Japó sembla un país de contrasts: de la contemplació 
dels cirerers en flor a l’ús dels dispositius més moderns, 
del haiku més delicat al manga més transgressor, de 
l’etiqueta més formal a l’humor més absurd, de ser el racó 
oriental de l’Àsia a una de les referències dels occidentals. 
Què hi ha darrere del que coneixem del Japó actual?
Professor: David Egea

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL 

L’ALIMENTACIÓ EN ELS CICLES DE 
LA DONA

Dilluns de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Aprendrem com l´alimentació pot ser clau per aconseguir 
un benestar menstrual. Coneixerem els beneficis 
que ens poden generar alguns aliments i suplements 
ortomol•leculars per prevenir o apaivagar les alteracions 
que la dona pateix abans i durant la menopausa. 
Combinarem la part teòrica amb una classe pràctica sobre 
suplementació tradicional i ortomol•lecular.
Professora: Victoria Garcia

APROXIMACIÓ A LA MEDICINA 
AIURVEDA

Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Introducció als principis bàsics de l’Aiurveda per 
conèixer millor la teva constitució individual i aprendre 
eines preventives en l’àmbit de la salut amb dieta i auto-
massatge. Aprofundirem sobre com tornar a l’equilibri 
amb les rutines, i el massatge de mans, peus i cap. També 
aprendrem algunes receptes de cuina habituals dins 
de l’Aiurveda i com fer els nostres propis olis casolans. 
(*Activitat amb suplement)
Professor: Enrico Ricciardi

HUMANITATS 

FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Després de les dues guerres mundials, la guerra freda 
i la caiguda del mur que va suposar el triomf de la 
globalització i del model de política, economia i societat 
del capitalisme tardà, la reflexió filosòfica es va encaminar 
cap a noves anàlisis de les societats de masses, als 
problemes de legitimació política de les democràcies 
representatives i a la problemàtica de l’individu en l’era 
de la sobreinformació. Com viure? Com ser feliços? Com 
conservar la nostra identitat i la nostra intimitat al món de 
les xarxes socials?
Professor: Marcos Yáñez

LA ICONOGRAFIA DEL PODER

Dijous de 17 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Investigarem l’origen dels atributs, emblemes i símbols que 
el poder polític i religiós ha emprat a occident des dels seus 
orígens històrics fins al segle XX. Les obres d’art mostren 
sovint personatges portant mitra o corona, ceptres, 
espases o bàculs. La posada en escena de tots aquests 
atributs ha generat una sèrie de cerimònies i litúrgies amb 
les quals les autoritats de cada època han escenificat 
el seu poder. Cal, aleshores, saber interpretar aquests 
atributs en el seu context original i en el seu ús modern.
Professor: Jorge Rodríguez Ariza

L’EROTISME A L’ART DEL 
RENAIXEMENT ALS INICIS DEL MÓN 
CONTEMPORANI  NOU

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Rastrejarem les diferents maneres en què l’art ha 
representat l’erotisme i la sexualitat, des del Renaixement. 
Ens centrarem en quin tipus d’experiència eròtica o sexual 
s’està representant des de la pràctica artística, en relació 
a les particularitats de cada context històric i de cada 
moviment artístic. I ens preguntarem de forma crítica –i 
amb perspectiva de gènere- quin joc de mirades es genera 
entre l’usuari de les obres i allò representat, esbrinant 
alhora qui ha encarregat les peces i per què, a quins 
espais havien d’anar ubicades, entre altres qüestions 
rellevants lligades a la representació de l’erotisme en l’art.
Professor: Víctor Ramírez Tur

HISTÒRIA DE L’ART: AVANTGUARDES 
ARTÍSTIQUES EN EL PERÍODE 
D’ENTRE-GUERRES 

Dijous de 17 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
La Primera Guerra Mundial va suposar un xoc cultural, 
intel•lectual i estètic que va influir de forma determinant 
al món de l’art i la reflexió filosòfica occidentals. 
Aquest influx, al costat dels grans canvis operats per 
avantguardes com el Fauvisme i el Cubisme i les filosofies 
hereves de Nietzsche i Freud, van afavorir el sorgiment 
de noves arts per a una nova societat. Moviments com el 
Constructivisme, el Neoplasticisme, Dadà o el Surrealisme 
s’entrellacen en un dels períodes més emocionants de la 
història.
Professor: Marcos Yáñez

AUTOESTIMA, CIÈNCIA I CONSCIÈNCIA

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al  5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Considerarem que l’educació del pensament és la clau 
per assolir millors quotes de satisfacció vital i també una 
major autoestima. La força que té el nostre pensament 
és l’energia principal que dirigeix les emocions i les 
posteriors accions, per tant influeix de forma directa 
en la nostra personalitat i forma de veure la vida. Per 
aconseguir dirigir aquesta força cap a un lloc fèrtil 
és imprescindible entendre que la intenció i l’atenció 
tenen un paper essencial en la transformació cap al 
benestar i que constitueixen la base de la capacitat 
d’aconseguir els nostres desitjos i anhels vitals. Quan 
eduquem el pensament, dirigim bé les nostres intencions 
i dediquem atenció als nostres propòsits, entrem en un 
nivell de consciència elevat que ens permet viure com a 
protagonistes de la nostra vida.
Professora: Carme Boó

ACTIVA-MENT: EL CERVELL EN ACCIÓ 

Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Divendres de 17 a 18.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 74,60 €
T’amoïnen els oblits? Et costa recordar els noms? Tens 
dificultat per trobar la paraula adequada? Entrenar la 
memòria amb exercicis és convenient per agilitzar-la i 
evitar que al llarg dels anys l’anem perdent, però també 
és una fórmula per millorar la nostra auto-estima, les 
relacions amb els altres i la nostra qualitat de vida. 
Professora: Pilar Cases

GRUP DE DONES SÀVIES   

Dijous de 12 a 13 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 € 
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

EXERCICI SALUDABLE PER 
PERSONES AMB DOLOR

Dilluns de 12 a 13.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Un taller adreçat a totes aquelles persones amb dolor 
agut o crònic (muscular o osteo-articular) per què puguin 
augmentar la mobilitat articular, disminuir la tensió 
muscular, educar el control muscular, millorar el  nivell 
físic de força, flexibilitat i càrdio-vascular i puguin guanyar 
qualitat de vida en el seu dia a dia. 
Professora: Rosa E. Domínguez

MOTRICITAT I EXPRESSIÓ EMOCIONAL

Dimecres de 12 a 13.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
La respiració profunda i el moviment, quan és lent, suau 
i fet amb atenció, allibera la musculatura, les tensions 
innecessàries i fa emergir les emocions. No es tracta 
únicament de millorar la forma de moure’ns; practicar 
aquestes seqüències de moviments amb atenció plena 
millora el nostre estat d’ànim general, i ens allibera de 
l’estrès mental. Aconseguirem benestar personal, ens 
sentirem bé amb el nostre propi cos, guanyarem auto-
estima i millorarem l’expressió dels nostres sentiments 
i emocions. Mitjançant el nostre llenguatge corporal 
donarem la millor versió de nosaltres mateixos.
Professora: Silvina Molina

CORRECCIÓ POSTURAL

Dilluns de 10 a 11 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Dimecres de 12 a 13 h  
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €

INSCRIPCIONS

Inscripcions per Internet. A partir del 3 de setembre a les 9 h a www.ccurgell.cat
Inscripcions al centre. A partir del 3 de setembre.
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 10 a 13.30 h. 
Normativa de tallers dels centres cívics de l’Eixample (extracte):

- Les places són limitades en totes les activitats;
- El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta;
- Alguns tallers requereixen material complementari (*ho trobareu indicat). El suplement
  s’haurà de pagar en efectiu el primer dia de classe al taulell de recepció del centre.
- Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte en cas
  d’anul·lació del taller per part de l’organització. 

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

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

GIMNÀSTICA I BALL SUAU

Dilluns d’11 a 12 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
La gimnàstica suau aconsegueix eliminar tensions tant 
en l’àmbit físic com en el psicològic. Començarem amb 
activitats físiques suaus, estimularem la flexibilitat dels 
nostres músculs, aprendrem a respirar bé i després 
treballarem coreografies suaus per estimular la memòria i 
la coordinació, i per divertir-nos!
Professor: Emanuele Sasso

ESTIRAMENTS

Dimecres de 10 a 11 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Amb els exercicis d’estiraments tonifiquem i revitalitzem 
lligaments i músculs. En mobilitzar la musculatura que 
envolta els ossos aconseguim, per efecte del massatge, 
augmentar la irrigació sanguínia i afavorir l’aportació de 
nutrients. A més, enfortim els ossos tot reduint la pèrdua 
de massa òssia. 
Professor: Emanuele Sasso

DANSA ACTIVA   

Dilluns de 12 a 13 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Dimecres d’11 a 12 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
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

Dilluns de 10.30 a 12 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professora: Sonia Brizzolari
Dimarts de 10.30 a 12 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professora: Raquel Mar
Dimecres de 10.30 a 12 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda
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. 

IOGA VINYASA

Dilluns de 17 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
El mot vinyasa es pot traduir com “organitzar alguna 
cosa de forma especial”. A les classes de ioga vinyasa 
fluirem d’una postura a una altra de manera harmònica, 
coordinant el moviment amb la respiració. Ho farem a 
través de transicions de vinyasa, que són moviments 
precisos que tanquen i obren les asanes de manera 
apropiada i amb molta cura, guiant-nos d’una postura a 
una altra de forma segura.
Professora: Claudia di Guglielmo

IOGA HATHA 

Dilluns de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professor: Francesc Rigol
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda
Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre
(11 sess.) Preu: 82,06 € 
Professor: Tony Rueda
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 Hatha-Ioga ens ajuda a mantenir-nos en forma, 
i a desenvolupar l’equilibri, la coordinació, i atènyer una 
sensació de pau interior.

IOGA HATHA FLOW

Divendres de 15.30 a 17 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 74,60 €
El Hatha-flow és un estil de ioga que té les seves arrels al 
ioga tradicional. Durant cada sessió, s’experimentaran les 
salutacions al sol, les asanes (postures) i es connectaran 
asanes en una seqüència fluïda a través de la respiració. 
La relaxació  final ajudarà a absorbir els beneficis psico-
físics de la pràctica.
Professora: Sonia Brizzolari

IOGA DINÀMIC 

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Treballarem de forma activa els nostres meridians 
energètics, i el moviment en diferents postures al ritme de 
la respiració, aportant així força, resistència i elasticitat 
al nostre cos.
Professor: Tony Rueda

INICIACIÓ A L’ACRO-IOGA

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Imagina’t que et diguessin que pots volar sense ales! Amb 
l’acro-ioga podràs fer-ho. Aprendràs a desenganxar-
te del terra desenvolupant confiança i connexió amb tu 
mateix/a i els teus companys. Practicarem l’entrenament 
del ioga, la diversió de l’acrobàcia i la relaxació final del 
massatge tailandès. En el taller aprendràs tant a volar 
com a fer de base i tenir cura dels teus companys. Sense 
necessitat d’una especial preparació física. El somriure i 
el bon humor estan garantits! Comença des de zero.
Professora: Claudia Di Guglielmo

IOGUILATES

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre
(11 sess.) Preu: 82,06 € 
Combinarem Ioga i Pilates per enfortir, flexibilitzar i 
tonificar la musculatura del cos. Reforçarem la zona 
abdominal i aprendrem a gaudir de cada moviment, amb 
exercicis relaxats que ens serviran per ajudar les nostres 
articulacions i corregir els mals hàbits posturals.
Professor: Tony Rueda

HIPOPILATES

Dimarts de 16 a 17 h  
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Professora: Montse Baños 
Dimecres de 15 a 16 h
Del 3 d’octubre al  12 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Professora: Marta Álvarez
Dimecres de 16 a 17h
Del 3 d’octubre al  12 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Professora: Marta Álvarez
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre 
(10 sess.)  Preu: 49,73 €
Professora: Montse Baños 
Combinarem exercicis actius de gimnàstica abdominal 
hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode 
Pilates per millorar la postura corporal, els problemes 
d’esquena i reforçar i reduir el perímetre abdominal.

HIPOPILATES SUAU  

Divendres de 12.30 a 13.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre 
(10 sess.) Preu: 49,73 €
Combinarem exercicis actius de gimnàstica abdominal 
hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode 
Pilates per millorar la postura corporal, els problemes 

d’esquena i reforçar i reduir el perímetre abdominal. Nivell 
inicial.
Professora: Montse Baños

PILATES SUAU

Dimarts d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Dijous d’11 a 12.30 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre (11 
sess.) Preu: 82,06 € 
El mètode Pilates es basa en la postura dels músculs 
centrals que ajuden a potenciar l’equilibri del cos i que 
són essencials per mantenir la columna vertebral. Es 
tracta de realitzar una sèrie de moviments encadenats a 
una respiració específica que ajuden a enfortir sobretot 
la faixa abdominal, la regió lumbar i els glutis, a través 
del control del moviment corporal, i aporten concentració 
i relaxació a la ment. Practicarem un pilates suau, apte 
per totes les edats.
Professor: Tony Rueda

PILATES

Dimarts de 14 a 15 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Dijous de 14 a 15 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre (11 
sess.) Preu: 54,70 € 
El mètode Pilates es basa en la postura dels músculs 
centrals que ajuden a potenciar l’equilibri del cos i que 
són essencials per mantenir la columna vertebral. Es 
tracta de realitzar una sèrie de moviments encadenats a 
una respiració específica que ajuden a enfortir sobretot la 
faixa abdominal, la regió lumbar i els glutis, a través del 
control del moviment corporal, i aporten concentració i 
relaxació a la ment.
Professor: Tony Rueda

PILATES ZEN

Dijous de 17 a 18.30 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre (11 
sess.) Preu: 82,06 € 
Treballarem el cos a través del mètode Pilates, 
especialment concebut per enfortir-ne el centre 
energètic, ubicat a la zona abdominal i lumbar, i el 
combinarem amb la meditació i la relaxació.
Professor: Tony Rueda

PILATES MATT 

Dilluns de 17 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
Dimecres de 20 a 21.30 h  
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
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 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
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

CIRCUIT FUNCIONAL FITNESS

Divendres de 19.30 a 21 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 74,60 €
Activitat d´entrenament intervàlic de mitja-alta intensitat 
(càrdio-vascular i muscular), on es milloren la força, 
velocitat, potència, agilitat, mobilitat, estabilitat, 

capacitat de reacció, coordinació, tonificació muscular 
i equilibri, assolint-se una millora aeròbica i anaeròbica. 
Un taller ple de varietat, aprenentatge de consciència, i 
beneficis en poc temps pel teu cos
Professora: Rosa E. Domínguez

ESFERODINÀMIA: TREBALL 
CORPORAL AMB PILOTES

Dijous de 16 a 17.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Elastifica i enforteix el teu cos. Treballarem els nostres 
cossos d’una forma amena i divertida i amb  plena 
consciència, amb tots els recursos que ens brinden 
pilotes de diferents mides. Combinarem pilotes suïsses, 
pilotes de pilates, pilotes d’escuma, i petites pilotes de 
goma i suro per aconseguir un treball global.
Professora: Montse Baños

ZUMBA SUAU  

Dimarts de 16 a 17 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Dijous de 16 a 17 h
Del 27 de setembre al 20 de desembre (11 
sess.) Preu: 54,70 € 
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

ZUMBA INTENSA   

Dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre  (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre  (10 
sess.) Preu: 49,73 €
Fusió de ritmes hipnòtics i passos fàcils de seguir, la 
Zumba és una activitat càrdio-vascular que combina 
exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. Les 
coreografies no demanen una preparació física prèvia. 
Vine a fer Zumba i tonifica’t, crema calories mentre 
passes una estona divertida!
Professora: Ilenia Tresoldi

BALLA I ACTIVA’T!

Dimecres de 15.30 a 17 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
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!
Professor: Ildefons Vilanova

BALLET TRAINING  

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €
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 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

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

L’ART DEL SUMI-E

Dijous de 17 a 19h
Del 4 d’octubre al 29 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57€
Ens endinsarem en el fascinant univers de l’art japonès: 
aprendrem els principis i les tècniques de la pintura 
Sumi- E, així com de l’estètica i els principis del Zen. La 
pràctica i la destresa del pinzell i la tinta seran una eina de 
transformació i creixement personal. Assolirem la tècnica, 
a través de la modulació del pinzell (moviment, pressió i 
posició) i de l’observació de la natura: l’orquídia salvatge, 

el bambú, el cirerer florit, i deixarem que l’espai en blanc 
desencadeni la nostra capacitat creativa i alliberi la nostra 
pinzellada. (*Activitat amb suplement)
Professora: Anna Maria Llagostera

PINTURA

Dimarts de 10 a 11.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Coneixerem els diversos materials a utilitzar i les diferents 
tècniques pictòriques. Començarem a utilitzar pintura 
acrílica i estudiarem el color a través del cercle cromàtic. 
Aprendrem a fabricar un visor per ajudar-nos amb la 
composició. 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. Però també pots 
desenvolupar els teus propis projectes, si ho prefereixes.
Professora: Coqué Azcona

RETRAT CREATIU I LLIURE

Dimarts de 12 a 13.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Pintarem centrant-nos en el retrat. Treballarem el rostre 
per parts: el nas, els ulls, la boca fins arribar al conjunt. 
Treballarem des de la còpia d’imatges, de pintures ja 
existents, de fotos, i  també des del natural, per copsar la 
diferencia que existeix entre pintura, fotografia i realitat. 
També treballarem el retrat des d’una perspectiva no 
tan realista, deixant lloc als jocs de composició amb 
tècniques com el collage. Treballarem fent servir l’acrílic, 
però també ens atrevirem amb altres tècniques.
Professora: Coqué Azcona

DIBUIX 

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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. Tothom pot dibuixar, només cal aprendre a mirar. 
I per aquells que ja en sàpiguen més: estudi de la llum, 
de la composició i de la representació d’objectes. Ens 
centrarem en la casa, interiors, objectes, cantonades, 
habitacions, la casa per dins i per fora. Grafit, carbó, tinta, 
cretes i llapis de colors. Es proposaran diferents exercicis 
a cada classe però si ho prefereixes, pots desenvolupar 
els teus propis projectes al taller.
Professora: Coqué Azcona

INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ

Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Crearem diferents tipus de personatges a través d’estils 
ben diversos (cartoon, humor i caricatura, il•lustració 
infantil). Realitzarem exercicis pautats a través dels 
quals aprendrem com ubicar els personatges en espais 
interiors i exteriors. Aprendrem també nocions bàsiques 
de dibuix, perspectiva, narració i composició de la 
vinyeta. Treballarem amb eines bàsiques (diferents tipus 
de llapis, retoladors) i introduirem el color mitjançant 
llapis aquarel•lables (*Activitat amb suplement)
Professor: Ricardo Hermida

INICIACIÓ AL FANZINE  

Dilluns de 18 a 20 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57€
Una publicació personal, com un fanzine, parla de tu 
i de les teves idees, de les teves obsessions i dels teus 
interessos. El teu llibret podrà ser de fotografia, de 
dibuix, de text, de còmic, d’objectes trobats, d’adhesius, 
de cromos, de roba… Del què vulguis! Aprendrem a 
dissenyar el nostre propi llibret, a escollir el contingut, 
a composar les pàgines, a fer cobertes, a fotocopiar, 
retallar, enganxar, grapar… Al final del taller cada alumne 
tindrà la seva pròpia publicació auto-editada i en farem un 
tiratge limitat. (*Activitat amb suplement).
Professor: Marc Torrent

CREA I ESTAMPA ELS TEUS SEGELLS  

Dimecres de 19 a 21 h

Del 3 al 31 d’octubre (5 sess.) Preu: 49,73€
Aprèn a dissenyar la teva pròpia marca! En aquest 
monogràfic ens endinsarem al món de la tampografia 
i crearem segells professionals en relleu mitjançant 
processos fotomecànics, amb planxes de polímer, a partir 
de fotolits manuals i digitals. Parlarem dels materials i 
dels processos tècnics per a la seva realització, i crearem 
els nostres propis segells professionals, que després 
estamparem sobre paper o en tèxtil. (*Activitat amb 
suplement)
Professora: Maria Pujol

INICIACIÓ A L’ESCULTURA 

Divendres de 17 a 19 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre  (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
Per realitzar aquest curs no és necessari tenir 
coneixements previs d’escultura o d’arts en general. A 
partir de la proposta de diferents exercicis, es pretén 
aportar a l’estudiant uns coneixements bàsics sobre 
el món de l’escultura i els processos necessaris per la 
realització de peces de petit i mig format. Cadascú podrà 
desenvolupar el seu propi projecte personal. (*Activitat 
amb suplement)
Professor: Adrián Arnau

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Descobrirem com funciona una càmera fotogràfica, i 
repassarem els recursos bàsics de la fotografia: il·luminació, 
composició, o les òptiques a fi de poder utilitzar la càmera 
com a eina i com a mitjà d’expressió. Serà un taller dinàmic, 
amb sortides i classes pràctiques, per treure el màxim 
partit de la càmera i divertir-nos fent fotografies. Cal portar 
càmera rèflex o compacta amb mode manual. No cal tenir 
coneixements previs de fotografia.
Professor: Rodrigo Stocco

ESCRIPTURA CREATIVA

Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Ens aproximarem a les bases teòriques i a la pràctica de 
l’escriptura literària. Narrativa, ritme, diàleg, la trama, el 
punt de vista, ... Comença a dominar aquests aspectes 
i, al llarg del curs aconseguiràs donar ales a la teva 
imaginació.
Professora: Carmen Domingo 

INTERPRETACIÓ TEATRAL: 
CONSTRUCCIÓ DEL PERSONATGE  

Dilluns de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Jugarem amb els conceptes més bàsics que ens poden 
ajudar a elaborar el personatge i donar-li vida i sentit. 
Partint des de nosaltres mateixos analitzarem què són els 
estímuls, el desig, l’objectiu i la intenció, els obstacles, 
els antecedents, les circumstàncies.... i tot dirigit a crear 
i donar-li la qualitat precisa a les accions. Aquest taller 
proposa tota una sèrie d’exercicis pràctics, individuals, 
per parelles i grupals, per jugar i experimentar amb 
aquestes eines, amb les que més tard podem afrontar el 
treball d’un personatge dins d’una escena. 
Professor: Jaume Garcia Arija

INICIACIÓ A LA IMPROVISACIÓ 
TEATRAL 

Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Jugar, potenciar la creativitat, l’espontaneïtat i el 
llenguatge corporal a través del teatre són algunes 
de les vivències que experimentarem en aquest taller 
on l’ambient lúdic és l’ingredient imprescindible.  Els 
exercicis individuals, en parelles i en grup ens donaran 
eines potenciadores de presència escènica i per superar 
la por de l’error i de parlar en públic. Incrementarem 
les nostres habilitats individuals com l’auto-confiança 
a través de la cooperació i la generositat escènica, 
descobrint quines eines teatrals ens potencien més 
a nivell quotidià. Ens submergirem en el món de la 
imaginació, del qual sorgeixen situacions inesperades 
que es convertiran en el motor de les nostres escenes. 
Adreçat tant a qui desitgi millorar les capacitats 
d’expressió artística com a qui vulgui potenciar la seva 
comunicació a nivell quotidià.
Professora: Anna Carone

JOCS I TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ 
TEATRAL 

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Connexió amb el moment, amb tu mateix/a i amb el 
grup són alguns dels elements que en aquest taller 
permeten crear, interpretar... improvisar. L’atmosfera 
lúdica afavoreix l’expressivitat i potencia la confiança i 
el creixement. Treballarem l’escolta activa, la rapidesa 
mental, capacitat d’acció i reacció com a base per les 
interaccions entre personatges i com a recurs personal 
per la vida quotidiana. Un apropament als conceptes 
de la tècnica on es potenciarà  la concentració. la 
presència i la gestió de la tensió escènica. Aquest taller 
està adreçat tant a qui desitgi millorar les capacitats 
d’expressió artística com a qui vulgui potenciar la seva 
comunicació a nivell quotidià.
Professora: Anna Carone

GOSPEL 

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Gaudirem de la nostra veu tot aprenent i practicant l’estil 
Gospel, que amb les seves arrels afroamericanes ens 
ofereix àmplies possibilitats rítmiques, harmòniques 
i interpretatives pel cant coral, amb un repertori ple 
d’emoció i sentiment.
Professora: Marga Millan

DE LA SOLFA A L’ESCENARI

Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Una cosa és solfejar les notes d’una partitura i l’altra 
convertir-les en una cançó prou bonica per interpretar-la 
davant d’un públic. En aquest taller farem tot el procés: 
desxifrarem partitures musicals senzilles (a blanques, 
negres i corxeres i sense alteracions) i les convertirem 
en expressius temes musicals que presentarem en un 
petit concert. Calen nocions mínimes de llenguatge 
musical o haver cantat algun cop en una coral.
Professora: Marta Vigo

GUITARRA CLÀSSICA

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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 
presentarem al final del taller en un petit concert. Cal 
portar una guitarra espanyola i saber llegir una partitura 
a blanques, negres i corxeres, així com els acords 
bàsics (A, E, D, G, D7, G7, B7, F).
Professora: Marta Vigo

GRUP DE CORDES  

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Si ja comences a fer sonar 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 presentarem en 
forma de concert en finalitzar el taller. Cal saber llegir 
una partitura a blanques, negres i corxeres.
Professora: Marta Vigo

DANCEHALL

Divendres de 20 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre 
(10 sess.) Preu: 74,60 €
Gaudiràs de l’essència d’aquest estil de ball, originari 
de Jamaica, que es fusiona amb la dansa africana, 
els ritmes del carib i passos de hip hop. Realitzarem 
coreografies molt vistoses i enèrgiques que ens 
ajudaran a mantenir-nos en forma.
Professora: Fleur Ajavon

DANSA JAZZ  

Dimecres de 19.30 a 21 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €

Una tècnica basada en el feeling amb la música i 
l’expressió corporal, coneguda mundialment gràcies a 
musicals com Chorus Line o Chicago, entre d’altres. Un 
joc entre moviments sensuals, energètics, contratemps 
i aïllaments. Vine a aprendre a expressar-te de forma 
lliure, potenciant les teves aptituds creatives i físiques!
Professora: Virginie Beraldo

DANSA IMPROVISACIÓ I CREACIÓ  

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre  (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller que parteix de la dansa contemporània i del 
moviment físic i integra la investigació de l’inconscient, 
el subconscient i diferents pràctiques ancestrals que 
permeten connectar amb la pròpia història i amb la grupal 
per així transformar-la a través del moviment i la música.  
Professora: Clàudia Reig

DANSA CLÀSSICA  

Dimarts de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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

BALLS DE SALÓ 

Divendres de 20 a 21.30 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre 
(10 sess.) Preu: 74,60 €
Vine a  aprendre a ballar el swing, el rock, el vals, el bolero 
i el pasdoble. És imprescindible inscriure’s en parella. 
Professora: Francisca Sanahúja

LET’S SWING!

Divendres de 17 a 18.30 h 
Del 28 de setembre al 21 de desembre (10 
sess.) Preu: 74,60 €
Benestar de cos i ment a ritme de swing! Belluga el cos a 
ritme del swing, la música que t’aixeca l’ànim. Sortiràs de la 
classe amb un somriure i amb el cos renovat de dalt a baix.
Professor: Samuel Gaudó  - Spank the Baby

RITMES TROPICALS

Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Chachachà, Merengue, Bachata, rumba, salsa: aprèn 
els passos bàsics i la sensualitat dels ritmes tropicals. 
Grup per a totes les edats, no cal parella.
Professor: Ildefons Vilanova 

INICIACIÓ AL COUNTRY-LINE DANCE  

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller adreçat a les persones que volen iniciar-se al 
country - line dance. Aprendrem coreografies senzilles 
que executarem en línia sense necessitat de parella. 
Ballarem estil country i altres estils de música. Per 
estar en forma física i fer treballar la memòria, gaudint 
de la música.  No és necessari cap coneixement, 
començarem de zero.  
Professora: Asun Martínez - ACB

COUNTRY MIG  

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller adreçat a continuar en l’aprenentatge del ball 
country. Aprendrem balls amb Tags i Restarts i de velocitat 
mitjana. Adreçat a persones amb coneixements bàsics de 
ball country (cal haver ballat un any com a mínim).
Professora: Asun Martínez - ACB

COUNTRY AVANÇAT

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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Per aprofundir en el ball country, realitzarem 
coreografies de certa complexitat de més llarga duració 
i velocitat. Executarem girs i combinacions de passos 
i figures que comporten diferents desplaçaments 
a la pista de ball. Realitzarem balls frasejats (amb 
introducció, parts A /B, ponts i reinicis). Adreçat a 
persones amb nivell mig de ball country.
Professora: Asun Martínez – ACB

RECURSOS

TALLER D’AUTO-MAQUILLATGE: 
EXPRESSA LA TEVA BELLESA  

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
En aquest taller ens endinsarem al món del maquillatge, 
provarem  productes, estris i textures, coneixerem 
millor el nostre rostre i potenciarem la nostra bellesa, 
mitjançant diferents maquillatges i tècniques actuals. 
Realitzarem des de maquillatges naturals per al nostre 
dia a dia fins a maquillatges més sofisticats, perdrem la 
por a l’eyeliner, dominarem el contouring i molt més! Cada 
alumne/a portarà el seu necesser amb els productes que 
tingui, i a classe trobarà més material per poder provar 
diferents formats. (*Activitat amb suplement).
Professora: Elisabeth Postigo

APROXIMACIÓ A L’INTERIORISME: 
TROBAR-SE A GUST A CASA

Dilluns de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
De quin color pinto? Quina il•luminació hi poso? Amb 
aquest taller adquiriràs les eines necessàries per fer de 
les diferents estances de casa teva allò que sempre has 
desitjat; i sense grans despeses! Es treballarà sobre els 
casos concrets que els alumnes portin al taller.
Professora: Gabriela Rojman

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Dijous de 19 a 21 h
Del 4 d’octubre al 29 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
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 desprès 
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. (*Activitat amb suplement)
Professora: Carme Pastor

IKEBANA, ART FLORAL JAPONÈS  

Divendres de 19.30 a 21.30 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
L’ikebana, com altres formes d’art japonès, és una 
disciplina basada en una forma de viure: Un camí o 
filosofia. Es el KA-DO, el camí de les flors. Aprenent què 
és l’Ikebana entendrem que és una forma de sentir-se 
més a prop de la natura, estar més atents als canvis 
que es produeixen amb el pas de les estacions. Ens 
convida a conèixer, observar i col•locar els materials 
per tal d’aconseguir que la creació sigui un reflex del 
què trobem a la natura. Ens ensenya a saber mirar els 
materials de manera diferent i  veure possibilitats de 
composicions, simples, creatives i amb expressió. És un 
taller eminentment experimental. El que s’intentarà és 
trobar, per un mateix, l’Ikebana que expressi la bellesa 
dels materials: flors, branques, fulles... (*Activitat amb 
suplement)
Professora: Marta Masana

SCRAPBOOKING: DIARI DE NADAL

Dimecres de 19 a 21 h
Del 14 de novembre al  12 de desembre
(5 sess.) Preu: 49,73€
Guarda i documenta els preparatius, els millors moments 
i els records d’aquestes festes de Nadal. Farem un Diari 
de Nadal amb 25 pàgines amb molt espai on poder 
guardar fotos i escriure el millor de cada dia. Crea el teu 
Diari de Nadal 100% personalitzat, treballarem diferents 
tècniques, estampació, embossing, troquels, bigshot, 
tintes,... (*Activitat amb suplement)
Professora: Marta Pallarès

PERFUMERIA NATURAL

Dimecres de 17 a 19 h
Del 3 d’octubre al 21 de novembre  (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
Taller per aprendre com enriquir un regal amb una olor 
natural que personalitzarà encara més aquells objectes que 
comprem o que fem, pensant en les persones que volem 
sorprendre. Aprendrem a realitzar detalls i regals perfumats 
per a les festes de Nadal. (*Activitat amb suplement).
Professora: Esperança Cases 

INICIACIÓ A LA COSTURA A MÀQUINA 

Dimecres de 10.30 a 12.30 h
Del 3 d’octubre al 21 de novembre  (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
Aprèn mentre cuses! Cosirem a màquina des del primer 
dia i veurem la utilitat dels coneixements adquirits. Els 
problemes que anem trobant faran que l’aprenentatge 
sigui significatiu i desenvoluparem prou recursos per dur 
a terme les tasques bàsiques de manera autònoma en 
poc temps. No cal dur màquina de cosir.
Professora: Núria Picos

INICIACIÓ AL BRIDGE  

Divendres de 17 a 19 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
El bridge és un joc social que ajuda a millorar la memòria 
i la capacitat de concentració. Es defineix com un 
esport per a la ment i és adequat per a totes les edats. 
Aprendrem a jugar-hi d’una forma pràctica i amena.
Professor: Llorenç Suñol

LLENGÜES

ALEMANY DES DE ZERO

Dimarts de 17 a 18.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Parlem des del principi alemany!  A través de diferents 
dinàmiques divertides aprendrem les salutacions, com 
preguntar el nom i origen d’altres persones, l’alfabet 
alemany, i com omplir un formulari amb informació 
personal. L’objectiu és aprendre i practicar de forma 
amena, tot divertint-nos. So macht das Lernen Spaß! 
Comença des de zero. 
Professora: Sanaz Afsharzadegan

SPIELEN SIE DEUTSCH? JUGUEM 
AMB L’ALEMANY  

Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Aprendrem i practicarem la llengua alemanya jugant. 
Aquest cop deixarem els llibres a casa, i vindrem a 
moltes ganes de compartir els nostres coneixement i de 
divertir-nos mentre fem jocs amb què aprendrem noves 
paraules i expressions, diàlegs i també l’estructura 
gramatical. So macht das Lernen Spaß! Cal tenir, com 
a mínim, un nivell inicial d’alemany (equivalent a A1+).
Professora: Sanaz Afsharzadegan

ON Y VA? FRANCÈS DES DE ZERO   

Dilluns de 17 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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 de la 
gramàtica bàsiques. Comença des de zero.
Professor: Pascal Verkest

COMUNIQUEM-NOS EN FRANCÈS  

Divendres de 12.30 a 14 h
Del 28 de setembre al 21 de desembre 
(10 sess.) Preu: 74,60 €
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 i de viatge. Cal tenir un 
nivell intermedi de la llengua.
Professor: Pascal Verkest

ON PARLE FRANÇAIS: CONVERSA EN 
FRANCÈS   

Dijous de 12 a 13.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Conversa sobre temes diversos com l’educació, la família, 
les festes i les tradicions, les vacances i els viatges, els 
problemes urbans, la gastronomia, la televisió ... A partir 
d’un document escrit o oral, els alumnes són convidats 
a parlar, donar la seva opinió i debatre sobre un tema 
d’actualitat, de cultura o de societat. Cal tenir nivell 
suficient de la llengua per mantenir una conversa en 
francès.
Professor: Pascal Verkest

ITALIANO PER TUTTI   

Dimecres de 12.30 a 14 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Un curs per aprendre italià des d’un enfocament 
comunicatiu i participatiu mitjançant dinàmiques 
divertides per estimular la conversa i fomentar, per 
part dels participants, l’ús parlat i escrit d’estructures 
gramaticals i lèxic apropiat a diferents situacions. 
Treballarem amb exercicis gramaticals, musica, 
audicions, vídeos.  Potenciarem les habilitats de cadascú 
per expressar-se fent servir registres lingüístics diferents 
i pronunciant correctament en italià, a més d’aprofundir 
en coneixements culturals i de l’actualitat de la societat 
italiana. En una atmosfera agradable on aprendre és 
dinàmic i divertit. Dirigit tant a qui vol començar a 
aprendre la llengua com a qui té un nivell més alt d’italià.
Professora: Anna Carone

VOLARE: CULTURA ITALIANA

Dilluns de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller de cultura italiana en italià adreçat a gent amb 
un nivell intermedi/avançat de la llengua italiana que 
vulgui ampliar les seves capacitats expressives, el 
seu vocabulari, la comprensió del lèxic específic, l’ús 
de diferents registres lingüístics, potenciant la seva 
capacitat d’expressió oral i pronunciació a través de la 
música. Descobrirem mitjançant lectures de diferents 
estils (narrativa, pàgines web, revistes), com intercanviar 
opinions, gustos i preferències en les nostres converses. 
Aprofundirem en alguns aspectes destacats de la cultura 
i la societat italianes: el cinema, l’art plàstic, les tradicions 
i l’actualitat, l’esport, els llocs per viatjar, la moda, la cuina 
d’avui i les festes populars. Tot això, en una atmosfera 
agradable i simpàtica. Cal tenir nivell suficient de la 
llengua per mantenir una conversa en italià.
Professora: Anna Carone

WHAT’S YOUR NAME? ANGLÈS DES 
DE ZERO  

Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
To be beginning. Fantastic! What a great place to start! 
We will have fun and we will learn together. English is 
not so difficult. Come with us and we will see with new 
eyes and hear with new ears! We have resources, videos, 
animation, music, art and culture. By the end of term, you 
will feel relaxed to speak in English. Comença de zero.
Professor: Vincent Bottomley

WAKE AND SHAKE! ANGLÈS PER 
PRINCIPIANTS   

Dimecres de 9.30 a 11 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Adreçat a persones que volen iniciar-se en aquesta 
llengua, o que la van estudiar fa temps i ja no la recorden, 
aprendrem nocions de gramàtica bàsiques i vocabulari 
útil  -activitats i temps lliure, el temps, futur, collocations- 
i millorarem els listening skills i la conversa a l’entorn de 
temes variats i quotidians, com ara oci, prediccions i 
viatjes. Cal tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que no 
comença des de zero.
Professora: Verónica Castro

SPEAK UP! ANGLÈS PER TOTHOM  

Dimecres d’11 a 12.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
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: menjar i beure, vacances, 
plans i prediccions. Cal tenir un nivell elementary d’anglès
Professora: Verónica Castro

EVERYDAY ENGLISH 

Dimecres d’11 a 12.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Adreçat a aquelles persones que vulguin aprendre 
i practicar el llenguatge quotidià i ampliar la seva 
comprensió oral, el seu vocabulari i els seus 
coneixements de gramàtica a través d’exercicis, cançons, 
vídeos, audicions i jocs de rol basats en unitats de 
temàtiques diverses i pràctiques. Imprescindible tenir un 
nivell intermedi d’anglès. 
Professora: Marina Torres

ENGLISH AT THE WORKPLACE

Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Welcome to the office! Mitjançant la temàtica de la 
feina, en aquest taller ens atansarem a l’anglès pràctic 
que podrem fer servir tant a l’oficina com en situacions 
diverses. Practicarem les expressions que ens poden 
ser útils -giving opinion, introducing yourself and others, 
requests, suggestions-  i farem roleplays de situacions 
habituals al món laboral. És necessari tenir un nivell 
intermedi d’anglès.
Professora: Verónica Castro

LET’S SPEAK ENGLISH! CONVERSA 
EN ANGLÈS

Dilluns de 17 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Let’s talk about...sex! Or, well, whatever you want...
art, world news, culture, music, the weather (important 
topic in the UK). We will relax together and create an 
atmosphere where it will be natural and easy to practice 
conversation with each other. We will pick topics and 
themes that are interesting for you and relevant to your 
desire to speak in English. So, come on, join us and let’s 
talk about... Cal tenir un nivell alt de la llengua i ser capaç 
de mantenir una conversa en anglès.
Professor: Vincent Bottomley

COFFEE & ENGLISH 

Dimecres de 9.30 a 11 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Comencem el dia amb un cafè i una xerrada en anglès. 
Cadascú aporta preguntes, inquietuds i coneixements. 
Cal tenir un nivell alt de la llengua i ser capaç de mantenir 
una conversa en anglès.
Professora: Marina Torres

GASTRONOMIA

INICIACIÓ AL TAST DE VINS   

Divendres de 19 a 20.30 h
Del 28 de setembre al 30 de novembre
(8 sess.) Preu: 59,68 €
Aquesta tardor, ens iniciarem en el món del vi coneixent la 
metodologia de fer un tast i aprendrem la importància de 
la vinya, les varietats i la vinificació. Prepararem l’olfacte i 
el paladar, i gaudirem de l’experiència de ser sommeliers. 
(*Activitat amb suplement)
Professor: Paulo García-Huidobro

TAST DE VINS AVANÇAT: LES 
BODEGUES AMB MÉS GLAMOUR  

Dijous de 20 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 29 de novembre (8 sess.) 
Preu: 59,68 €
Ens aproximarem a la vessant més chic del món del vi: 
ens endinsarem a l’univers del vi fet per personatges 
famosos. Sabrem de quines bodegues són propietaris, 
quin territori i quines varietats de raïm treballen, i en 
tastarem els vins més atractius. Apropa’t als vins amb 
més glamour! (*Activitat amb suplement)
Professora: Eva Martín

21 RECEPTES QUE HAS CONÈIXER 
ABANS DE COMPLIR ELS 35...O ELS 90   

Dilluns de 19.30 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 12 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
En aquest taller aprendrem a sobreviure i quedar molt 
bé a la cuina amb 21 receptes bàsiques. Aprendrem a 
elaborar fideuà, quiche lorraine, empanada, orada al 
forn, carbonara, cuscús, patates gratèn i tot allò que ens 
cal per ser la enveja d’amics i sorpresa de iaies i mares.   
(*Activitat amb suplement).
Professor: Pepe Petrus

LES DELÍCIES DEL XEF  

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 15 de novembre
(7 sess.) Preu: 69,62 €
Taller destinat a bons gourmets amb inquietuds 
gastronòmiques i amb ganes constants de sorprendre 
amb plats originals. T’ensenyarem trucs de restaurant, 
des de triar la matèria primera, fins a la presentació a taula 
dels plats, passant per la manipulació dels ingredients, 
diferents tipus de coccions i punts adequats dels 
aliments. Tot amb noves receptes pensades pel xef per 
l’ocasió! (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

CUINA DE TEMPORADA: TARDOR  

Dimecres de 14.30 a 16.30 h
Del 3 d’octubre al 14 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
Aprendrem totes les tècniques que necessitem per assolir 
grans resultats a la cuina. Cuinarem amb els productes 
de la tardor i aprendrem a fer una bona preparació dels 
aliments, talls, trucs de cuina, metodologia de treball, 
presentació final dels plats... Mai cuinar pel dia a dia et 
resultarà tan pràctic i divertit! (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

CUINA DE NADAL  

Dimecres de 14.30 a 16.30 h
Del 21 de novembre al 12 de desembre
(4 sess.) Preu: 39,78 €
S’apropen dates significatives com el Nadal, Sant Esteve, 
Cap d’Any i Reis i, com cada any, arriben els mals de cap 
per saber què cuinarem per quedar bé amb els nostres 
convidats. Vine a aquest taller on abastarem tota la cuina 
de Nadal i t’ensenyarem àpats originals, entrants calents 
i freds, plats principals de carn, peix, marisc i postres 
perquè aquests nadals sorprenguis els teus convidats 
amb receptes originals i molt vistoses. No t’ho pots 
perdre!  (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

RECEPTES PER ESPANTAR EL FRED  

Dijous de 14 a 16 h
De l’11 d’octubre al 29 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
Si t’agraden els llegums, les verdures i les hortalisses 
però estàs cansat de fer sempre els mateixos plats, en 
aquest curs aprendràs a fer plats diferents i gustosos que 
a més t’aportaran les vitamines i energia que necessites 
per passar l’arribada del fred! Farem des d’un bacallà amb 
cigrons a un dhal indi i algunes postres! (*Activitat amb 
suplement)
Professora: Aina Mir

CISTELLA DE TARDOR: BOLETS, 
CASTANYES, CARBASSES I MONIATOS  

Dilluns de 17 a 19 h
De l’1 d’octubre al 12 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
S’acaba l’estiu i arriba el temps dels bolets, les 
carbasses, les castanyes i els moniatos. Vine a descobrir 
totes les possibilitats que ofereixen els productes més 
emblemàtics de la tardor, en elaboracions salades i 
dolces, tradicionals i innovadores, totes saboroses. 
(*Activitat amb suplement)
Professora: Muntsa Holgado

PASSIÓ PEL FORMATGE

Divendres de 19 a 21 h
Del 5 d’octubre al 30 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
Vine a fer un viatge gastronòmic a través dels formatges 
de diferents regions. Coneixerem els formatges de 
Catalunya , Espanya , França, Suïssa , Itàlia, i més enllà. 

A cada sessió tastarem algunes de les varietats més 
representatives de cada zona i farem una recepta típica 
de la regió. Des del Risotto a la Tartiflette i Fondeau, 
del Recuit de drap al Cheescake. Ens hi acompanyes? 
(*Activitat amb suplement)
Professor: Josep Vidal

LA CUINA DEL FOIE  

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 22 de novembre al 20 de desembre (4 
sess.) Preu: 39,78 €
Aprèn els conceptes més importants que et cal saber per 
elaborar el teu propi foie casolà. Farem entrants i plats 
principals en els quals aquest ingredient gourmet serà el 
principal protagonista a través de diferents formes com el 
foie micuit o el foie pôilé. A més, amb el foie que elaborem 
farem aperitius espectaculars.  (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

CUINA CATALANA RENOVADA

Dijous de 17.30 a 19.30 h
Del 4 d’octubre al 22 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
La cuina catalana és molt reconeguda per les seves 
receptes de muntanya i marineres. En quest taller et 
volem proposar un nou enfoc de la cuina catalana de 
sempre amb tocs innovadors d’autor que et sorprendran. 
Receptes tant suggerents com un fricandó amb salsa de 
festucs, un arròs gratinat de la costa Brava o postres com 
unes torradetes de Santa Teresa flamejades amb salsa de 
taronja (*Activitat amb suplement).
Professor: Diego Molina

CUINA PERSA  

Divendres de 14.30 a 16.30 h
Del 5 d’octubre al 30 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
Viatja a Iran sense anar tan lluny. Perquè la gastronomia 
és també una manera de conèixer un país. Et sorprendràs 
amb els ingredients que utilitzarem i els plats que 
cuinarem: des de l’arròs com a protagonista fins verdures, 
herbes, llegums, fruits secs i espècies aromàtiques; 
cuinarem  Mirza Ghasemi (amb albergínies, all i tomàquet), 
Gheyme (amb cigrons, carn i patates), Fesenyun (amb 
nous, pollastre i magrana) o el Kuku, la versió persa de la 
nostra truita. Tot plegat, cercant l’harmonia de colors i de 
sabors. (*Activitat amb suplement)
Professora: Sanaz Afsharzadegan

BRUNCHS SORPRENENTS

Dijous d’11.30 a 13.30 h
De l’11 d’octubre al 29 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
T’aixeques massa tard per esmorzar i massa aviat per 
dinar? Doncs aquest és el teu curs. Vine a preparar 
deliciosos brunch ideals pels diumenges de tardor; 
farem des d’uns ous estrellats diferents, plats amb 
pasta, cuinarem amb fruites i cereals i amanides vàries! 
(*Activitat amb suplement)
Professora: Aina Mir

TOT EN UN PLAT: BUDHA BOWLS I 
APERITIUS

Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 14 de novembre (7 sess.) 
Preu: 69,62 €
Els buda bowls són les alternatives saludables als plats 
combinats: barreges d’ingredients cuinats i crus amb 
alguna salsa o vinagreta. Contenen grans propietats 
nutricionals, amb ingredients beneficiosos per menjar 
d’una manera deliciosa un plat complert. Juntament amb 
aquests plats tan sans cuinarem petits mossecs en forma 
d’aperitius de temporada. (*Activitat amb suplement).
Professora: Ester Alemany

TALLERS EN FAMÍLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A 
NADONS 

Dimarts de 10 a 11 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 €
Divendres d’11 a 12 h   
Del 28 de setembre al 21 de desembre
(10 sess.) Preu: 49,73 €

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: Laura Viladrich

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS 

Dimarts d’11 a 12 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 €
Professora: Laura Viladrich
Divendres de 10 a 11 h  
Del 28 de setembre al 21 de desembre (10 
sess.) Preu: 49,73 €
Professora: Ana Francesca Salcedo
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).

DANSA EN FAMÍLIA

Dissabtes de 10.30 a 12 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre (8 sess.) 
Preu: 59,68 €
Un espai on aprofundirem en el coneixement i la diversió 
en família. Cercarem l’autoconeixement mitjançant un 
llenguatge corporal creatiu, i anirem construint un espai 
on poder expressar i treballar diferents aspectes com 
les formes de relació amb els fills, el joc com a eina 
de cohesió familiar, l’exploració de l’espai individual i 
familiar, entre d’altres. (Adreçat a adults amb infants de 3 
a 5 anys. 1 matrícula = 1 adult + 1 petit/a).
Professora: Judith Viedma

IOGA EN FAMÍLIA 

Dijous de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 €
Els petits aprenen millor quan es diverteixen; és per 
això que aquest taller de ioga per pares, mares i infants 
és una pràctica plena de sorpreses constants, música, 
moviment, alegria i diversió que, d’una manera creativa 
i original, permet als petits aprendre de la seva pròpia 
experiència. (Taller adreçat a adults amb nens i nenes de 
4 a 8 anys; 1 matrícula = 1 adult + 1 petit/a).
Professora: Vicky Pessolani

ITINERARIS

Els itineraris es fan els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no 
s’indica el contrari. Preu: 14,92 €. Places limitades. 

ITINERARIS TEMÀTICS

VIC: DESCOBRIM EL NUCLI ANTIC

Dissabte 29 de setembre
Els plàcids carrers d’estructura medieval del nucli 
històric apleguen tots els estils arquitectònics, des de 
l’època romana fins al Modernisme. Amb aquest itinerari 
descobrirem alguns dels seus racons més emblemàtics 
i ens deixarem endur per la seva fascinant mescla de 
tradició i modernitat.
Professora: Alba Casaramona

LA BARCELONA JUEVA D’ÈPOCA 
MEDIEVAL

Dissabte 10 de novembre
La presència de jueus a Barcelona des de temps remots 
és senyal inequívoc de la importància que tenen en la 
història de la ciutat. A través d’un recorregut històric 
anirem coneixent quin era el seu dia a dia, el seu paper 
dins la societat i les seves aportacions al llarg dels segles. 
Passejarem pels carrers del barri Gòtic que van formar 
part del Call Major i del Call Menor mentre comentem 
els punts més destacables per a la reconstrucció de la 
Barcelona jueva durant l’Edat Mitjana.
Professors de Món Barcino

MARIA AURÈLIA CAPMANY, L’ÈPOCA 
D’UNA DONA

Dissabte 10 de novembre

Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-1991), 
escriptora, inte·lectual, mestra, actriu, autora i directora 
teatral, va ser una de les dones més extraordinàries 
que ha donat aquest país en el decurs de l’últim segle. 
Per commemorar el centenari del seu naixement, us 
convidem a un itinerari basat en la biografia, l’obra 
literària i el llegat cultural de Maria Aurèlia Capmany. 
L’Eixample, l’entorn de la Rambla, la plaça Reial, un 
passeig pels espais i l’època d’una dona. 
Professora: Maria Nunes

LA BARCELONA MAÇÒNICA

Dissabte 17 de novembre
Farem un passeig pel barri Gòtic i la Ribera per descobrir 
alguns racons i elements que estan vinculats a la 
Maçoneria i així poder conèixer la seva història. Parlarem 
d’aquesta institució que ha donat lloc a molta literatura 
enigmàtica i coneixerem alguns dels seus símbols i 
emblemes, com també els principis i valors que guien 
aquesta institució.
Professor: Oleguer Biete

130 ANYS DE L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL 
DE 1888

Dissabte 17 de novembre 
L’Exposició de 1888 va ser el primer gran esdeveniment 
internacional que s’organitzà a Barcelona i que va 
passar a la història com un model de desenvolupament. 
Fou el primer gran pas de l’economia catalana cap 
a l’europeïtzació. Barcelona va experimentar una 
sèrie de canvis urbanístics i va posar en marxa noves 
infraestructures i serveis que millorarien la vida de la 
ciutadania, al mateix temps que donava una imatge de 
modernitat a ulls dels visitants.
Professora: Meritxell Carreres  - AdaptamBCN

RUTA MODERNISTA A CANET DE MAR

Dissabte 24 de novembre
Vine a descobrir aquesta vila modernista. Farem una 
passejada pel centre històric on trobarem moltes 
cases fetes construir pels indians que van tornar de les 
Amèriques. També trobarem una història més antiga 
que ens parlarà del barri mariner del segle XV. Una visita 
per passar un matí entre història, Modernisme, mar i 
muntanya. 
Professora: Maria Valverdú - MateriaBCN

HOTELS EMBLEMÀTICS DE CIUTAT 
VELLA

Dissabte 24 de novembre
El Cuatro Naciones, la Fonda Espanya o l’antic Le 
Meridien són ja espais mítics arrelats a Ciutat Vella. 
Passejarem pel centre de Barcelona tot descobrint 
les històries que amaguen aquests i d’altres hotels, i 
visitarem alguns espais desconeguts per la majoria dels 
barcelonins. De forma opcional es podrà visitar l’interior 
de la Fonda Espanya, amb una consumició obligatòria 
que anirà a càrrec de l’alumnat.
Professora: Alba Casaramona

LA CIUTAT D’HERMES

Dissabte 1 de desembre
Hermes, missatger dels déus olímpics, fou un destacat 
déu de l’època clàssica que està molt més relacionat amb 
Barcelona del què imaginem. Com a part del llegat que 
la cultura grecoromana ha deixat a la nostra societat, les 
seves imatges són molt presents a la ciutat. Força sovint 
el trobem en edificis i en mobiliari urbà barceloní on es 
representa la seva figura, amb els seus atributs i símbols. 
El perquè, el podrem descobrir al llarg del nostre curiós 
itinerari on anirem observant els elements hermesians 
que ens anirem trobant.
Professor: Oleguer Biete

L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA A LA 
GUERRA CIVIL A BARCELONA

Dissabte 1 de desembre
Amb l’esclat de la Guerra Civil, els hospitals barcelonins 
van haver d’assistir els soldats ferits al front, els ferits 
dels bombardejos i els refugiats que arribaven d’arreu 
de la península. En aquest itinerari veurem hospitals 
provisionals, innovacions mèdiques, iniciatives de política 
de sanitat, recursos davant els refugiats i l’exili. Un visió 
diferent de la guerra a la ciutat. 
Professor: Miquel Carandell

EL MODERNISME A TERRASSA: LES 
MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES DE 
L’EXPLOSIÓ INDUSTRIAL

Dissabte 15 de desembre
Durant el segle XIX Terrassa va ser una de les ciutats 
catalanes on la Revolució Industrial va arribar d’una 
manera més notable. En l’àmbit artístic, aquest 
esdeveniment suposà la construcció d’innumerables 
edificis modernistes que descobrirem a mesura que anem 
passejant pels seus carrers. Visitarem l’interior d’una de 
les joies més emblemàtiques del modernisme egarenc, 
la Casa Alegre de Sagrera, que ens permetrà copsar la 
mentalitat i l’estil de  vida de tots aquells que van convertir 
la ciutat en un pol industrial de primer ordre.
Professor: Jordina Camarassa

ITINERARIS DE CIUTAT

LA MERCÈ, LA PATRONA DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA 

Dissabte 29 de setembre
Aquest passeig ens permetrà conèixer perquè celebrem 
que la Mare de Déu de la Mercè és la patrona de la ciutat 
de Barcelona, d’ençà de l’any 1687. Coneixerem el vincle 
de la ciutat amb l’Orde de la Mercè, des del segle XIII. 
Veurem l’antiga Basílica de la Mercè i els carrers i les 
places que l’envolten. Una oportunitat única per descobrir 
un dels barris més insòlits de la Barcelona antiga. 
Professor: Carolina Chifoni

PETRAS ALBAS, EL RETIR D’UNA 
REINA

Dissabte 6 d’octubre 
El monestir de Pedralbes fou fundat l’any 1327 per la reina 
Elisenda de Montcada amb la intenció de retirar-s’hi un 
cop es quedés vídua. Aquesta ruta ens mostrarà 650 anys 
ininterromputs de vida monàstica en mig de tots els fets 
històrics que van marcar el pols de la ciutat.
Professora: Meritxell Carerres - AdaptamBCN

FORA LES QUINTES! LES PROTESTES 
VEÏNALS A GRÀCIA

Dissabte 6 d’octubre
L’ajuntament de Gràcia és l’única seu de districte de la 
ciutat on no oneja la bandera de Barcelona. En vuitanta 
anys Gràcia va passar de ser un petit poble a ser la 
segona ciutat més gran de Catalunya. Al llarg del matí, 
descobrirem com s’ha anat formant al llarg de la seva 
història el caràcter gracienc; què va passar quan l’any 
1870 el govern central va decidir que un de cada cinc 
homes de Gràcia havia d’anar a la guerra o quan un segle 
més tard l’ajuntament de Barcelona va decidir enderrocar 
gran part del barri.
Professor: Pere Cowley

BAIXANT DE LA FONT DEL GAT.         
LES FONTS DEL POBLE SEC

Dissabte 20 d’octubre
Tothom a Barcelona recorda l’any 1992 com el dels Jocs 
Olímpics i qui més qui menys, sabria cantar la cançó 
de la noia i el soldat que baixen de la Font del Gat. En 
aquesta ruta parlarem tant de la cançó com dels Jocs 
Olímpics. Coneixerem les fonts que hi havia a la falda de 
la muntanya de Montjuïc tan populars entre els ciutadans 
de la ciutat del segle XIX.
Professor: Pere Cowley

DESCOBERTA DEL  BARRI DEL 
GUINARDÓ 

Dissabte 27 d’octubre 
Passejarem pels carrers i els parcs de l’antic barri del 
Guinardó. El seu important passat agrícola és fàcil 
de copsar en la presència d’antics masos, com Mas 
Guinardó, Can  Planàs o la Torre Garcini. També visitarem 
els antics jardins com el Parc del Guinardó (1916-1920) 
segons el disseny d’en Jean C. Forestier. Caminant pel 
seu territori recuperarem la seva història.
Professora: Carolina Chifoni

EL MERCAT DE SANT ANTONI

Dissabte 27 d’octubre
Visitarem el recentment restaurat i inaugurat Mercat 
de Sant Antoni, un dels mercats més grans, importants 
i antics de la ciutat. Descobrirem la seva història i 
l’interessant passat d’aquest indret de Barcelona, on s’hi 

han trobat restes del baluard de Sant Antoni que formava 
part de l’antiga muralla de la ciutat i una part de la Via 
Augusta romana. 
Professor: Oleguer Biete

PASSEGEM PEL NUCLI HISTÒRIC 
D’HOSTAFRANCS O LA CREU 
COBERTA

Dijous 8 de novembre de 10.30 a 13.30 h
Passejarem pels carrers i les places de l’antic nucli 
d’Hostafrancs, també conegut pel nom de la Creu 
Coberta. Un antic nucli d’origen rural, amb un passat 
industrial i obrer, encaixat entre l’Eixample i el poble de 
Sants. Descobrirem un munt d’històries d’edificis com 
l’antiga Tinença d’Alcaldia, el Mercat, l’Església de l’Àngel 
Custodi, el carrer d’en Cros o la plaça de Braus de Les 
Arenes. 
Professora: Carolina Chifoni

BARCELONA NOCTURNA I 
TERRORÍFICA

Divendres 16 de novembre de 19 a 21.30 h
Els carrers de Barcelona amaguen una història terrorífica 
plena d’assassins, heretges, criminals i fantasmes. 
Aquesta ruta ens permetrà recórrer els racons més 
obscurs de la ciutat i conèixer alguns dels episodis més 
dramàtics que han esdevingut als seus vials. Reviurem 
una part d’aquesta història poc coneguda i esgarrifosa 
com els assassinats de la Vampira del Raval, els crims 
de l’Hostal de la Flor del Lliri, l’existència de la Fossa dels 
Condemnats o l’obscura història dels templers.
Professor: Jorge Pisa

DESCOBREIX LA CATEDRAL DE 
BARCELONA, MÉS ENLLÀ DEL GÒTIC

Dissabte 17 de novembre
El dia abans que es compleixin els 960 anys de la 
consagració de la Catedral romànica, dedicarem la 
passejada a descobrir la seva història. Recuperant els 
seus orígens, el seu procés constructiu, els seus vincles 
amb la corona catalana i la ciutat comtal. Passejant per 
les seves naus, les seves capelles,  el claustre, la cripta de 
Santa Eulàlia, el terrat i els seus dos campanars, farem un 
recorregut històric que ens porta des del segle XIII fins als 
nostres dies. L’accés al terra requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec dels usuaris. 
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS DE NATURA

Per poder gaudir d’aquestes sortides és recomanable 
tenir un mínim de condició física i anar equipat amb el 
material adient. 

DE SITGES A VILANOVA

Dissabte 20 d’octubre de 10 a 13 h
Des de l’estació de Sitges, tot seguint el GR-92, 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 a arribar a 
la platja del Far de Vilanova, on podem agafar el tren de 
tornada. Dificultat baixa-mitja. 
Professor: Miquel Carandell - Fem Història

DE L’OLIVERA AL MOLÍ

Dissabte 24 de novembre de 10 a 13 h
Una passejada de dissabte pels entorns d’Olesa de 
Montserrat per conèixer d’a prop el cultiu de l’olivera i el 
procés d’elaboració de l’oli. Visitarem un camp d’oliveres 
en ple treball de recollida del fruit i una premsa on podrem 
fer un tast de l’oli obtingut. Dificultat baixa.
Professora: Xavier Folch - Fem natura

LA FONT DE LA BUDELLERA

Dissabte 15 de desembre de 10 a 13 h
Des de l’abaixador de Vallvidrera comencem el recorregut 
circular veient les fonts que envolten Vil·la Joana. Pujant 
cap al centre d’informació del parc, iniciarem el camí 
travessant boscos de pins, alzines i roures que ens 
portarà fins a la font de la Budellera. Ja de tornada 
baixarem fins a l’església de Santa Maria de Vallvidrera. 
Dificultat baixa. El pendent no és molt pronunciat, per bé 
que hi ha algunes pujades i aquestes són llargues.
Professor: Joan Soler - Roada


