
INICIACIÓ A L’ANTROPOLOGIA 
SOCIAL I CULTURAL

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Farem una primera aproximació a la 
perspectiva antropològica d’anàlisi ba-
sada en l’afirmació de l’existència d’una 
humanitat compartida i alhora diversa. 
Es tracta d’una panoràmica general a 
la disciplina, el seu objecte d’estudi, la 
seva trajectòria històrica, metodologia 
i tècniques d’investigació. Discutirem 
conceptes i explicacions teòriques de 
diversos autors sobre l’estudi científic 
de la construcció de les diferències so-
cioculturals i de la desigualtat. També 
desenvoluparem perspectives crítiques 
per construir una convivència igualitària, 
per mirar i analitzar el món sense caure 
en plantejaments simplistes i en postu-
res excloents o reduccionistes sobre els 
diversos sistemes culturals.
Professor: Jordi Castellví 

FILOSOFIA APLICADA:   
DECIDIR O DECIDIR-ME

Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Cada vegada que puc escollir entre di-
verses opcions, entre diverses alternati-
ves possibles, què he de fer? I sobretot, 
per què ho he de fer? Què significa que 
una cosa sigui preferible o millor que una 
altra? Aquestes són les qüestions fona-
mentals de la reflexió ètica, que en es-
sència no és sinó una reflexió en profun-
ditat sobre la coherència, la legitimitat i 
el sentit dels motius pels quals prenem 
les decisions que prenem. Com a éssers 
humans, la nostra pròpia consciència 
ens demana - alhora que el nostre sub-
conscient ens intenta dissuadir - que 
arribem fins al fons de totes aquestes 
preguntes.
Professor: Pol Marzougoug

APROXIMACIÓ A L’IDEALISME 
FILOSÒFIC ALEMANY A FICHTE, 
HERDER, JACOBI SCHELLING I 
HEGEL

Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
La filosofia kantiana havia deixat una 
herència, la influència de la qual, es va 
estendre per tots els cercles filosòfics i 
fins i tot científics. Kant havia intentat fu-
sionar el racionalisme amb l’empirisme, 
però va acabar construint una filosofia 
idealista on la transcendència va passar 
a ser la protagonista. El seu objectiu va 
quedar conduït cap a l’afirmació de la 
idea com a última instància real. L’herèn-
cia la van reprendre aquells que van en-
tendre que potser no es tractava d’una 
qüestió cognitiva o epistemològica sinó 
d’una qüestió de mantenir la separació 
entre l’ideal i l’empíric. L’objectiu del curs 
és explicar aquest sentit de direcciona-
litat que l’idealisme posterior va fer res-
pecte de Kant. 
Professor: Joan Carles Gómez 

LA CONSTRUCCIÓ I 
DECONSTRUCCIÓ DEL 
SUBJECTE-HUMÀ EN DERRIDA

Dimarts, de 10.30 a 12 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
L’ésser humà sempre ha tingut la neces-
sitat de buscar un sentit a la seva exis-
tència, aquesta indagació l’ha portat a 
una dicotomia: soc un ésser social o un 
ésser individual? Múltiples han estat les 
respostes que la filosofia ha anat donant 
al llarg de la seva història, però creiem 
que les del segle XX satisfan la compren-
sió de la dicotomia com a plantejament an-
tropològic-social-metafísic. Derrida com-
pleix l’objectiu en construir i deconstruir 
el subjecte dins i fora del social, ja que 
hem desmarcat la seva autenticitat col-
locant-lo en lloc d’incertesa. 
Professor: Joan Carles Gómez 

QUI TÉ POR DE L’ART MODERN?

Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
Què ha passat en aquests últims 150 
anys al món de l’art? Farem un recorre-
gut des de la revolució pictòrica dels im-
pressionistes fins a l’art conceptual més 
actual, amb animals en formol o una 
performance de mil persones cridant 
a la Tate. Dirigit tant a escèptics com a 
convençuts, en aquest curs intentarem 
debatre i resoldre totes les preguntes 
que sempre ens plantegem sobre el 
controvertit món de l’art modern i con-
temporani. Una forma accessible d’eli-
minar prejudicis i fer més apassionant la 
nostra propera visita a un museu.
Professor: Xavi Sellés

ESCOLTANT JAZZ AMB RICARD 
GILI: INICIACIÓ AL JAZZ, BLUES 
I GOSPEL

Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 4 d’octubre (5 sess.)
Preu: 49,73 €
Cinc sessions pensades per a aque-
lles persones que volen iniciar-se en el 
coneixement de la música negra nord-
americana i descobrir els seus secrets. 
Us proposem un viatge als orígens de 
la música de jazz, a les seves arrels i al 
procés que ha donat lloc al seu naixe-
ment. Estudiarem les característiques 
bàsiques que fan d’aquesta música un 
gènere únic i especialíssim que en poc 
més de cent anys d’història ha conquerit 
el món sencer. 
Professor: Ricard Gili

OBRES MESTRES DE LA 
HISTÒRIA DEL CINEMA

Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Parlarem de les pel·lícules més impor-
tants de la història del cinema, debatent 
i analitzant tant l’estil com el llenguatge 
cinematogràfic, significats i simbologia. 
Revisarem la influència que han tingut  
directors i pel·lícules com Los niños 
del paraíso de Marcel Carné, Persona 
de Bergman, La piel de Liliana Cavani, 

porcionarà una visió integradora i actual 
de la memòria. 
Professorat: membres del Laboratori 
de neurofarmacologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, coordinat per Andrés 
Ozaita

LIINGÜÍSTICA:          
ETIMOLOGIA PRÀCTICA 
Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Si ets dels qui es passa el dia buscant 
d’on ve aquesta o aquella paraula, 
aquest és el teu curs. Les raons etimo-
lògiques han estat sempre una gran font 
de coneixement i interpretació lingüís-
tica de la nostra realitat. A partir de la 
pràctica i d’una manera amena i divul-
gativa, oferirem una àmplia panoràmica 
de les eines necessàries per a esbrinar 
l’origen dels mots i la seva evolució.
Professora: Mercè Espuny

COM LLEGIR LITERATURA
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Què en sabem, de llegir? La proposta 
d’aquest taller és aprendre un seguit 
d’eines, a través de la lectura de frag-
ments literaris breus de totes les èpo-
ques, que ens ajudaran a entendre les 
bases de la literatura, ampliaran els nos-
tres horitzons de lectura i ens ajudaran a 
gaudir encara més de l’art de llegir. 
Professora: Marta Duran

DE 1848 A 1968:                         
UN SEGLE DE REVOLTA SOCIAL 
A CATALUNYA I EUROPA 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Després de la derrota de Napoleó les 
forces contrarevolucionàries es van 
instal·lar als governs europeus. Les ide-
es liberals van inspirar l’onada revoluci-
onària de 1820 i 1830, però no va ser fins 
a la de la primavera del 1848, que es va 
estendre per tota Europa una revolta de 
caràcter popular i obrera. Us proposem 
un recorregut panoràmic per les grans 
experiències revolucionàries que va viu-
re Europa, des de les revoltes del 1848 al 
maig de 1968, fent especial esment als 
conats revolucionaris catalans.   
Professor: Miguel Garau Rolandi
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LA REVOLUCIÓ RUSSA:          
100 ANYS DESPRÉS

Dilluns, de 10.30 a 12 h 
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Fa poc que s’ha tancat l’any del cente-
nari de la Revolució russa de 1917, dei-
xant palès que va ser un esdeveniment 
que ha marcat el segle XX i que va tras-
passar les pròpies fronteres, alterant 
les societats i la política de bona part 
del món. Al govern de Putin l’ha con-
trariat aquesta eufòria commemorativa, 
ja que 70 anys de comunisme soviètic, 
han donat per escriure una història de 
llums i d’ombres. 
Professora: Rokayah Navarro

LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA  
ESPANYOLA

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
A la llum dels darrers esdeveniments a 
la política catalana, ens hem preguntat 
on és la democràcia i quina regressió 
ha fet. La transició espanyola s’ha mos-
trat com un model democràtic del qual 
Espanya sempre s’ha sentit cofoia i ha 
volgut exportar més enllà de les seves 
fronteres. Però la realitat és que va ser 
de tot menys pacífica i modèlica i no 
s’hauria d’explicar com un relat absent 
de matisos. 
Professora: Rokayah Navarro

INICIACIÓ A LA CIVILITZACIÓ 
DE L’ANTIC EGIPTE 

Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Inicia’t en el coneixement de la civilitza-
ció de l’antic Egipte. Tenint en compte 
el medi natural i geogràfic en què va 
prosperar, ens endinsarem en els seus 
mites més importants, en la momifica-
ció i en les seves construccions més 
rellevants. Farem una panoràmica pels 
més de 3000 anys d’història d’aquesta 
cultura, prioritzant el coneixement de la 
seva societat, aproximant-nos a la seva 
quotidianitat partint dels espais domès-
tics, la moda, els cosmètics i els cos-
tums dels qui fa milers d’anys van viure 
en les riberes del riu Nil.
Professora: Susana Alegre

JOIERIA DE L’ANTIC EGIPTE

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
La joieria de l’antic Egipte és un art 
fascinant. Us proposem conèixer els 
creadors d’aquestes joies, els tipus de 
peces i els materials que van utilitzar, 
sense oblidar els tresors descoberts 
per l’arqueologia. Collarets, arracades, 
braçalets, pectorals, objectes de cos-
mètics, màscares d’or... Tot un conjunt 
de meravelles dissenyades per realçar 
la bellesa i mostrar ostentació carrega-
des de simbolisme.
Professora: Susana Alegre
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CIÈNCIES I HUMANITATS

CRIMINOLOGIA PRÀCTICA PER 
A UN MÓN COMPLICAT 

Dijous, de 18 a 19.30 h 
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
La criminologia és la ciència que estu-
dia el delinqüent, la víctima, el delicte i 
la reacció a aquest. Però qui i com de-
fineix què és un delicte? Què tenen en 
comú un assassí, un polític corrupte i un 
carterista? Com ajudem la víctima sense 
tancar la gàbia i llençar la clau? Un vi-
olador es pot rehabilitar? Quina relació 
hi ha entre l’urbanisme i la delinqüència? 
Una introducció als principals reptes 
d’aquesta ciència i a les seves múltiples 
mirades, tot procurant que el món ens 
desconcerti una mica menys.   
Professor: Roger Mancho

INICIACIÓ A LA METEOROLOGIA

Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Vine a conèixer els elements clau 
d’aquesta ciència i les seves principals 
eines de predicció. T’oferirem els co-
neixements bàsics perquè puguis fer 
els teus propis pronòstics meteorolò-
gics, centrant-te en les variables (tem-
peratura, pressió atmosfèrica, vent, 
precipitacions...) que més t’interessin. 
Amb un llenguatge entenedor i didàc-
tic, crearem una atmosfera on el diàleg 
i les ganes d’aprendre siguin les eines 
imprescindibles. Una de les sessions es 
farà fora de l’horari habitual.
Professor: Carles Nerín

NEUROCIÈNCIA: LA MEMÒRIA

Dimecres, de 19.30 a 21 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Estudiarem diferents aspectes neurobi-
ològics i clínics del funcionament de la 
memòria. El curs es dividirà en quatre 
blocs on es desglossaran aspectes mo-
leculars, cel·lular i de circuits neuronals 
associats al funcionament de la memò-
ria. També es tractarà la investigació clí-
nica i preclínica, que inclouen tant l’estu-
di de patologies que afecten la memòria, 
com el de l’efecte de compostos que la 
modulen. En el seu conjunt, el curs pro-
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entre d’altres. Tot per gaudir molt més 
del cinema.
Professor: Enric Ros 

CINEMA I FOTOGRAFIA: DE 
MUYBRIDGE A KUBRICK

Dijous, de 19 a 21 h
Inici: 11 d’octubre (6 sess.)
Preu: 59,68 € 
A partir de fragments de pel·lícules em-
blemàtiques i de la mà de grans cine-
astes, parlarem de llenguatge cinemato-
gràfic des de la fotografia. L’ús de la llum 
natural, el color, la composició, el treball 
amb actors o el registre del so, seran 
alguns dels elements que analitzarem 
per disposar de nous recursos amb els 
quals mirar el cinema. El curs inclou una 
visita a l’exposició “Stanley Kubrick” del 
CCCB i un visionat en sala. Les entra-
des van a càrrec dels alumnes. Curs 
realitzat a l’Espai de fotografia Francesc 
Català-Roca (C/Llança, 21).
Professor: Pablo García Pérez de Lara, 
de Doble Banda

APASSIONA’T PER L’ÒPERA

Dimecres, de 17 a 18.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
L’òpera és considerada una gran ma-
nifestació creativa i cultural que ofereix 
la possibilitat de gaudir plenament de 
l’experiència artística. A partir de l’anà-
lisi i exemples d’obres com L’italiana in 
Algeri de Rossini, I Puritani de Bellini o 
Falstaff de Verdi obtindrem les eines per 
fer d’ella, a més, una experiència única. 
Professor: Joan Martínez Colás

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: 
BEETHOVEN

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Acompanya’ns en el nostre recorregut 
per la història de la música. En aquesta 
ocasió, ens situem a l’Europa del canvi 
de segle, del XVIII al XIX, per apropar-nos 
a un dels músics més importants del mo-
ment: Ludwig van Beethoven. Viurem els 
canvis en la societat i els moviments es-
tètics i culturals a través de les simfonies 
i els concerts, les sonates per a piano i la 
música de cambra d’un dels grans genis 
de tots els temps.
Professora: Maria José Anglés, de 
MUSICoLòGICS

ANEM AL TEATRE

Dijous, de 20 a 21.30 h
Inici: 27 de setembre (5 sess.)
Preu: 37,30 €
Una trobada quinzenal per comentar el 
bo i millor de la cartellera teatral barce-
lonina. Comentarem les obres des d’un 
punt de vista crític, tècnic i històric amb 
l’actor Màrius Hernández. Les entrades 
aniran a càrrec dels participants. 
Professor: Màrius Hernández 

DESCOBRIM BARCELONA PAS 
A PAS

Dijous, de 17 a 19 h 
Inici: 4 d’octubre (7 sess.)
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h 
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €

Passegem pels barris de Barcelona co-
neixent la història, fets i llocs especials 
de la nostra ciutat. Aquest trimestre 
descobrirem els barris de Sants, de 
Sarrià, de Sant Antoni, el Gòtic i  Horta 
entre d’altres. El primer dia ens troba-
rem a Golferichs. 
Professor: Oleguer Biete 

INTERIORS SORPRENENTS DE 
BARCELONA  

Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 4 d’octubre (4 sess.)
Preu: 39,78 €
A la tardor visitarem quatre de les cases 
i palauets més curiosos i poc coneguts 
que trobem a la ciutat: la casa Roca-
mora, el Palauet Casades, la casa de la 
Fundació Pla Armengol i el taller d’Ole-
guer Junyent. Unes petites joies en ple-
na Barcelona que cal descobrir pel seu 
interès històric i artístic o per algunes 
de les obres o peces d’important valor 
que hi trobarem. A més, aprofitarem per 
descobrir el seu entorn. Caldrà abonar 
un suplement per a cada visita. El pri-
mer dia ens trobarem a Golferichs.
Professor: Oleguer Biete 

VIATGI ALS MUSEUS I 
EXPOSICIONS

Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 3 d’octubre (7 sess.)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 4 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Professora: Gemma Rovira 
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 4 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Professora: Pilar Rueda
Coneix els museus i les exposicions de 
Barcelona visitant-les amb l’experiència 
d’una professional. Entrades a càrrec 
dels participants. El primer dia ens tro-
barem a Golferichs. 

CUINA

Caldrà abonar en efectiu un suplement 
en el moment de la inscripció.

CUINA DE TEMPORADA 

Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 11 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
T’agrada remenar cassoles, experimen-
tar amb les receptes i gaudir del resul-
tat? Doncs et proposem un taller per 
aprofitar els productes de tardor, els ali-
ments frescos i de proximitat on les re-
ceptes tradicionals, senzilles i originals 
seran la forma d’aprendre tècniques de 
cocció, de tall i les millors receptes de 
temporada.
Professora: Aina Mir  

PASSIÓ PEL FORMATGE 

Dissabte, d’11.30 a 13.30 h
Inici: 29 de setembre (6 sess.)
Preu: 59,68 €
Viatge gastronòmic a través dels for-
matges de diferents regions de Cata-
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lunya, Espanya, França, Suïssa o Itàlia. 
A cada sessió, tastarem algunes de 
les varietats més representatives de 
cada zona i farem una recepta típica de 
cada regió. Descobriràs tot els secrets 
per preparar un espectacular risotto, la 
tradicional tartiflette, l’exquisit recuit de 
drap o el dolç i llaminer cheesecake. 
Professor: Josep Vidal

CUINA COREANA

Dimecres, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 3 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vine a aprendre les receptes més au-
tèntiques de la cuina coreana. La gas-
tronomia d’aquest país es caracteritza 
per una cuina senzilla, divertida, molt 
saborosa i altament nutritiva. Platets, 
arrossos, salses i per descomptat l’in-
dispensable kimchi ens acostaran a la 
rica combinació de matisos i especies 
que sorprendran el teu paladar. 
Professora: Chami An  

CUINA GURMET

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Partint de la idea de la cuina de mercat, 
elaborarem receptes modernes però 
accessibles. Donant un toc especial i 
personal descobrirem nous ingredients 
i reinventarem algunes de les receptes 
més tradicionals de la tardor. Amb l’aju-
da de tothom cuinarem aperitius, plats 
i postres que faran gaudir als paladars 
més exigents. 
Professora: Elisabeth Cuevas  

CUINA EN UN PIM-PAM 

Dijous, de 13.30 a 15 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Si tens poc temps i poques nocions 
de cuina (o les mínimes per subsistir), 
t’esperem els dijous al migdia per cui-
nar i després, si et ve de gust, dinar en 
companyia. 
Professor: Diego Molina

CUINA PER A MANDROSOS 

Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 27 de setembre (5 sess.)
Preu: 49,73 €
Posar-te a cuinar et fa una mandra infi-
nita? Deixa’t seduir pels fogons, en un 
tres i no res et trobaràs vivint una histò-
ria apassionant amb la cuina de teló de 
fons. Receptes senzilles, ràpides i per a 
tots els nivells. 
Professor: Josep Vidal

CUINA CREATIVA 

Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 8 de novembre (5 sess.)
Preu: 49,73 €
Et cansa cuinar sempre el mateix? La 
imaginació, la innovació i les noves ex-
periències són les bases de la cuina 
creativa. Treballarem matèries primeres 
molt fresques per elaborar uns plats que 
faran que els cinc sentits siguin prota-
gonistes a la cuina. 
Professor: Josep Vidal
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UDON, RAMEN I SOBA

Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 1 d’octubre (4 sess.)
Preu: 39,78 €
Si ets de les persones que quan arriba 
el fred cada dia menjaria sopa, vine a 
endinsar-te en el món del ramen. Apren-
dràs tot el que necessites saber per cui-
nar diferents plats clàssics de la cuina 
japonesa calenta. 
Professora: Anna Sastre

CUINA JAPONESA 

Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 29 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
La cuina japonesa destaca per la qua-
litat dels seus ingredients i per la deli-
cada cura en la presentació de plats, 
així com per ser lleugera i saludable. 
Farem receptes bàsiques i també les 
més conegudes.
Professora: Miho Miyata

INICIACIÓ AL TAST DE VINS: 
LES D.O. CATALANES 

Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 5 d’octubre (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Inicia’t en la tècnica del tast de vi i co-
neix les denominacions d’origen cata-
lanes. Descobrir els vins a partir de la 
vista, les aromes i el gust. A mesura que 
avancin les sessions aprendrem a apre-
ciar els matisos dels diferents territoris, 
la seva vinya, el procés d’envelliment i 
la història i peculiaritats de les diferents 
D.O. catalanes.
Professorat: D.O. Santa Caterina

TAST DE VINS AVANÇAT: 
VERTICAL DE VI CATALÀ

Divendres, de 19.30 a 21 h
Inici: 5 d’octubre (8 sess.)
Preu: 59,68 €
Curs per aprofundir en el món dels vins. 
Tastarem diferents anyades d’un mateix 
vi català i  diferents vins d’un mateix 
celler. Millora les capacitats de tast i el 
coneixement dels cellers catalans.
Professorat: D.O. Santa Caterina

RECURSOS

ATREVEIX-TE A PARLAR EN 
PÚBLIC

Dimarts, de 20 a 21.30 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
En una societat oberta, plural i en ex-
pansió, es presenten moltes possibili-
tats per parlar en públic. Una entrevis-
ta, la presentació d’un projecte o una 
reunió de veïns. En aquest tipus de 
situacions, qui se sap expressar acon-
segueix que el seu missatge arribi amb 
més claredat i acabi sent més signifi-
catiu. Però aquest do no és innat, sinó 
que és una habilitat que es pot apren-
dre i entrenar. En aquest curs apren-
dràs a dominar la paraula parlada, a 
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exposar sentiment i idees i a comuni-
car-te en públic amb eficiència. 
Professor: Rafa Sánchez

ESCACS 

Dijous, de 10 a 11.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
T’agradaria millorar la capacitat de 
concentració, agilitat mental, capacitat 
d’anàlisi i la memòria? Amb els escacs 
podràs exercitar totes aquestes habili-
tats cognitives gaudint d’aquest esport. 
Professor: Rafa Sánchez

JARDINERIA CREATIVA: 
COLORS DE TARDOR

Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 1 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
A l’edició de tardor del taller multidisci-
plinar de jardineria creativa, les flors, les 
plantes i la imaginació seguiran sent el fil 
conductor. Aprendrem a fer kokedames, 
uns originals pots amb flor, a fer tints na-
tural i unes boniques decoracions nada-
lenques, que ompliran de verd la nostra 
casa. Caldrà abonar un suplement en el 
moment de la inscripció.  
Professorat: Les Marietes paisatgisme

MINDFULNESS 

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Professora: Seila Bustos 
Dimecres, de 10.30 a 12 h 
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Professora: Raquel de Lara
Preu: 74,60 €
El mindfulness ens pot dotar de la ca-
pacitat de posar el focus en el que és 
important, guanyar en claredat mental, 
visió de conjunt i equilibri emocional per 
optimitzar la presa de decisions, millorar 
l’assertivitat, la resiliència, controlar la 
incertesa i gestionar l’ansietat i l’estrès.

LA MEMÒRIA, UNA CAPACITAT 
A CONSERVAR   

Dilluns, de 12 a 13.30 h 
Dilluns, de 16.30 a 18 h 
Inici: 1 d’octubre (10 sess.) 
Professora: Isabel Cayuela
Dimarts, de 17 a 18.30 h  
Inici: 2 d’octubre (10 sess.) 
Professora: Pilar Cases
Preu: 74,60 €
Taller pensat per a les persones preo-
cupades pels oblits i les pèrdues de 
memòria. Es treballaran tècniques i 
recursos per facilitar una millor qualitat 
de vida.

APRÈN A FER SERVIR LA 
MÀQUINA DE COSIR

Dilluns, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 1 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vine amb la teva màquina i si no al cen-
tre en tenim per compartir. El material va 
a càrrec de l’alumnat i es detallarà en el 
moment de la inscripció.
Professora: Àngela Verdugo

SCRAPBOOKING 

Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Aprendrem tot el necessari per fer un 
art journal. Amb retalls de papers, fotos, 
cintes, tintes acríliques o segells perso-
nalitzarem els nostres diaris artístics. 
Practicaren i ens iniciarem en diverses 
tècniques com la d’encunyar, estam-
par, aplicar embossing, per fer un mini 
àlbum de cartró i unes boniques postals 
nadalenques. Caldrà abonar un suple-
ment en el moment de la inscripció.
Professora: Noemí Ponce

MOBLES VINTAGE AMB CHALK 
PAINT

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Amb aquesta tècnica els teus mobles i 
complements tindran un estil més per-
sonal. Aprendrem l’art (textures, clivellat, 
pàtines, decapats) i treballarem sobre 
diferents suports. Caldrà abonar un su-
plement en el moment de la inscripció.
Professora: Núria Font, de Fontain’s 
Atelier

CERÀMICA D’INSPIRACIÓ 
JAPONESA 

Dissabte, de 10.30 a 12.30 h 
Inici: 29 de setembre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Aprèn a fer peces d’inspiració japonesa 
per completar la vaixella, com poden ser 
bols, plats o culleres. Caldrà abonar un 
suplement en el moment de la inscripció.  
Professor: Vicente Rivera

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 3 d’octubre (7 sess.)
Professora: Judit Belenguer
Dilluns, de 10 a 12 h - NOU GRUP
Inici: 1 d’octubre (7 sess.)
Professora: Mabelle Morell
Preu: 69,62 €
Prefereixes restaurar els teus mobles 
que haver-ne de comprar de nous? No-
més es podran portar objectes petits 
com calaixos o capses (màx. 60 cm³) o 
bé un plafó de fusta (màx. 60x60 cm). 
Caldrà abonar un suplement en el mo-
ment de la inscripció.

INICIA’T AMB LA TAULETA I 
SMARTPHONE 

Divendres, d’11.45 a 13.45 h 
Inici: 5 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vols aprendre a fer servir el teu mòbil o 
tauleta d’última generació? Coneixerem 
les aplicacions dels nostres dispositius, 
les seves utilitats i les possibilitats que 
ens ofereixen per ajudar-nos a interac-
tuar amb el nostre entorn diari. 
Professor: David Marco

INICIACIÓ A L’ITALIÀ

Dilluns, de 20 a 21.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €   

N

T’agrada l’italià? Has estat alguna vega-
da a Itàlia sense poder-te comunicar? 
Inicia’t a la llengua italiana, potenciant 
la competència comunicativa a través 
de dinàmiques i activitats que simulin 
contextos de la vida quotidiana. Un curs 
on també et podràs iniciar a la cultura 
italiana. No cal tenir un nivell previ.
Professor: Francesco Bellinzis

ANGLÈS DES DE ZERO

Dimecres, de 12.15 a 13.45 h NOU 
GRUP
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Professorat: Smart School
Divendres, de 16.30 a 18 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Professor: Thiago Mori
Preu: 74,60 €
Gramàtica i vocabulari per poder man-
tenir una conversa bàsica. 

ANGLÈS BÀSIC

Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Professorat: Smart School
Cal tenir domini del present simple (ni-
vell A1). 

ANGLÈS ELEMENTAL 

Dijous, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.) 
Divendres, de 10.30 a 12 h 
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Cal tenir domini del simple present, sim-
ple past i simple future (nivell A1). 
Professor: Ramon Codina 

ROLE IN ENGLISH

Dimarts, de 16.15 a 17.45 h. 
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Cal tenir domini del simple present (ni-
vell A1). 
Professor: Thiago Mori

CONVERSA EN ANGLÈS 

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Professor: Ramon Codina
Divendres, 17.45 a 19.15 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Professorat: Smart School
Cal tenir un nivell mig (B1). 

TEA AND CONVERSATION 

Divendres, de 15.30 a 17 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Cal tenir un nivell intermig-alt (B2). Cal-
drà abonar un suplement en el moment 
de la inscripció.  
Professora: Connie Badrines 

CONVERSA EN FRANCÈS 

Dilluns, de 10 a 11.30 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74.60 €
Cal tenir un nivell mig.
Professora: Stéphanie Pimet 
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CREATIVITAT

ESCRIPTURA CREATIVA:       
ELS RELATS CURTS 

Dijous, de 18 a 19.30 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 €   
Sempre has volgut escriure un relat 
curt? Sabem ben bé què és un conte? 
Què el diferencia d’un text de no-ficció, 
o d’altres gèneres literaris com la novel-
la? En aquest curs, desgranarem qui-
nes característiques conformen el relat 
curt; cada setmana, explicarem diver-
ses eines que ens permetran treballar 
exercicis i comentar-los per tal que, al 
final del trimestre, tothom tingui entre 
les mans el seu primer conte.
Professora: Anna Pascual, de l’Obra-
dor d’històries

ESCRIPTURA CREATIVA

Divendres, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 5 d’octubre (8 sess.)
Preu: 79,57 €   
T’agrada escriure i vols conèixer quines 
tècniques s’amaguen darrere d’un bon 
conte o d’una novel·la apassionant? 
Treballarem les tècniques narratives 
bàsiques i posarem un èmfasi especial 
en l’espai i el temps de narració, en les 
veus dels personatges i en l’estructura 
del relat. Quina atmosfera vols que im-
pregni la teva història? Com parlen els 
personatges? Com mous les busques 
del rellotge de la teva narració?
Professora: Raquel Picolo

GRAVAT I MONOTIPS

Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 4 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Inicia’t a les tècniques litogràfiques. 
Amb un tòrcul de petit format i dibui-
xant sobre una planxa d’acetat o coure 
aprendrem a imprimir sobre paper les 
nostres creacions. El monotip dona 
moltes possibilitats de treballar una 
imatge-impressió única i divertida. El 
material va a càrrec de l’alumnat i es 
detallarà el primer dia.
Professor: Jaume Font

SERIGRAFIA SENSE EMULSIÓ 
FOTOSENSIBLE

Dimecres, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 3 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Curs d’iniciació a les tècniques serigrà-
fiques. Aprendrem un gran ventall de 
possibilitats per poder experimentar 
amb el sistema serigràfic que no reque-
reix cap procés fotomecànic, fotolits, 
emulsions fotosensibles ni dissolvents. 
Caldrà abonar un suplement en el mo-
ment de la inscripció.
Professora: Raquel Fuster

INICIACIÓ AL DIBUIX

Dimecres, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 3 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Vine a aprendre a dibuixar des de 
zero. Partint d’exercicis d’observació i 
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interpretació d’obres o de fotografies 
aprendrem a identificar elements clau 
per planificar el dibuix com la com-
posició, la llum, el volum, la línia o la 
taca. Dibuixarem en carbonet, grafit, 
llapis de colors, tinta xinesa, retola-
dors; la tècnica l’escolliràs tu. Tothom 
pot aprendre a dibuixar. El material va 
a càrrec de l’alumnat i es detallarà el 
primer dia.
Professora: Emma  Sánchez

PINTURA A L’OLI 

Divendres, de 10 a 12 h
Inici: 5 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Si ja t’has iniciat en la pintura i vols co-
nèixer altres maneres de pintar a l’oli,  
saber com són les tècniques d’alla 
prima, pintar amb espàtula o aprendre 
a compondre un quadre del natural, 
aquest és el teu taller. El material va 
a càrrec de l’alumnat i es detallarà el 
primer dia.
Professor: Xavier Moreno 

INICIACIÓ A L’AQUAREL·LA 

Dimarts, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 € 
Ens iniciarem en la tècnica de l’aquarel-
la. Aprendrem tot el necessari per po-
der plasmar tot allò que ens proposem. 
El material va a càrrec de l’alumnat i es 
detallarà el primer dia.
Professora: Lucia Gómez

AQUAREL·LA:                         
ELS COLORS I LA COMPOSICIÓ 
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 2 d’octubre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Descobrirem la importància del color i 
assolirem els coneixements necessaris 
per captar la llum, combinar els colors 
i treure el màxim rendiment a les tècni-
ques artístiques. El material va a càrrec 
de l’alumnat i es detallarà el primer dia.
Professor: Pol Borràs

INICIACIÓ AL TEATRE  
Dissabte, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 29 de setembre (7 sess.)
Preu: 69,62 €
Les bases imprescindibles del treball 
actoral i les eines i la dinàmica que 
s’amaguen darrera de la interpretació. 
Professor: Màrius Hernández 

JAZZ VOCAL

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Taller d’estàndards de jazz. Cançons 
mítiques d’aquest gènere musical po-
pularitzades per grans veus com Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Arms-
trong, etc.
Professora: Mariana Chamorro

GOSPEL 
Dimarts, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Ens introduirem en el món del gospel 
d’una manera lúdica i activa. No calen 
coneixements previs de solfeig.
Professora: Anna Ruggiero

INSCRIPCIONS

Inici de les inscripcions: dilluns 3 de setembre de 2018. El primer dia en línia 
a partir de les 7 h i presencialment a partir de les 9 h. Es repartirà un número per 
persona.
- Per internet a través de golferichs.org 
- Al centre cívic: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes, a partir del 29 de 
setembre, de 10 a 14 h
Descompte Carnet Jove. 15% en tots els cursos per als titulars (de 12 a 30 anys)

N  Curs nou

Extracte normativa tallers centre cívics Eixample. Es pot pagar en efectiu o amb 
targeta. Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà de 
pagar en efectiu en el moment de la inscripció. Per les inscripcions en línia aquest 
pagament es farà el primer dia de classe. La quota no serà retornada si no és per 
anul·lació del curs per part de l’organització. 
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08015 Barcelona
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de 10 a 22 h
Dissabte a partir
del 29 de setembre,
de 10 a 14 h
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De setembre a desembre de 2018

TALLERS 
CULTURALS/
ITINERARIS

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 Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat 
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, 
pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

EXPRESSIÓ

INICIACIÓ A LA GUITARRA 
ACÚSTICA 

Divendres, de 16.30 a 18 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
Ens iniciarem amb els acords bàsics 
per després començar a conèixer la 
tècnica de la mà dreta i tocar les pri-
meres cançons. El primer dia ens tro-
barem a Golferichs, la resta al CEMB 
(G.V. de les Corts Catalanes, 498 bai-
xos – davant de Golferichs). Cal portar 
l’instrument. No cal tenir coneixements 
musicals.
Professor: Manuel Benito, CEMB

INICIACIÓ AL PIANO 

Dimarts, de 15 a 16.30 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
Un passeig pel món dels instruments 
de teclat i iniciació al piano: llegir par-
titures, posició o acords. El primer dia 
ens trobarem a Golferichs, la resta al 
CEMB (G.V. de les Corts Catalanes, 
498 – davant de Golferichs). Hi ha un 
piano per a cada dues persones. No 
cal tenir coneixements musicals.
Professora: Marta Rubiralta, CEMB

SAMBA

Dimecres, de 17 a 18.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
La samba és un ball original de Rio 
de Janeiro i gràcies al carnaval és co-
neguda a tot el món. Aprendrem els 
passos bàsics d’aquest estil caribeny 
a l’hora que fem treball cardiovascular 
i tonificació.
Professor: David Alcubilla

DANSA CONTEMPORÀNIA 

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 € 
Taller per introduir-nos en els fona-
ments de la dansa contemporània i 
en les capacitats del moviment d’una 
forma intuïtiva. Un treball d’obertura 
per despertar i activar el cos des de les 
seves possibilitats, a través de frases 
de moviment, jocs i exercicis d’escolta 
i improvisació.
Professora: Anna Garreta

BALLET PER A ADULTS 

Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Dissabte, d’11 a 12.30 h
Inici: 29 de setembre (9 sess.)  
Preu: 67,14 €
Professora: Sofia Girbau

INICIACIÓ AL FLAMENC 

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Irina Varo

N

MODERN JAZZ 

Dimarts, de 20 a 21.30 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Un curs que es nodreix de la tècnica 
jazz en què predominen els ritmes sin-
copats i el feeling. Explora dimensions 
noves, més lliures i expressives. Una 
trobada entre la música i els nostres 
cossos a través de la dansa. 
Professora: Virginie Beraldo

DANCEHALL 

Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Deixa’t emportar per l’essència 
d’aquest ball  originari de Jamaica que 
es fusiona amb la dansa africana, els 
ritmes del Carib i els passos de hip-
hop. Realitzarem coreografies molt 
vistoses i enèrgiques que ens ajudaran 
a mantenir-nos en forma.
Professora: Fleur Ajavon

SALSA 

Dimarts, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 2 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Vine a aprendre un dels balls caribenys 
més coneguts a tot el món. No cal 
apuntar-se en parella.
Professora: Cristina Contelles, de Pas 
a Pas Sant Andreu

BALLS LLATINS 

Dimecres, de 18.30 a 20 h
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Preu: 74,60 €
Aprèn els passos bàsics per ballar la 
bachata i el merengue. No cal apun-
tar-se en parella, però és recomanable.
Professor: Abel Borràs, de Pas a Pas 
Sant Andreu

SEVILLANES

Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 27 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Professora: Pilar Pintor

BALLS DE SALÓ

Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 € 
Swing, rock, vals, bolero o pasdoble. 
És imprescindible inscriure’s en pare-
lla. 
Professora: Pilar Pintor

DANSA DEL VENTRE 

Dijous, de 20.15 a 21.45 h
Inici: 4 d’octubre (9 sess.)
Preu: 67,14 € 
Professora: Nerea Moreno

COUNTRY

Dimecres, d’11 a 12.30 h – NOU 
GRUP
Inici: 3 d’octubre (10 sess.)
Professor: Gabi Ibáñez 
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 1 d’octubre (10 sess.)
Professor: Carles Molina
Preu: 74,60 €

ZUMBA

Dimarts, de 10 a 11.15 h – NOU 
GRUP
Inici: 25 d setembre (12 sess.) 
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 26 de setembre (12 sess.) 
Preu: 74,60 €
Professor: Fabio Suárez
Dijous, de 20.15 a 21.30 h 
Inici: 27 de setembre (11 sess.) 
Preu: 68,38 €
Professora: Gisela Royo
Divendres, de 18.30 a 19.45 h 
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Professor: David Alcubilla
Divendres, de 20.15 a 21.30 h 
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Professora: Carmen Chito
Preu: 62,16 €

TALLERS FAMILIARS

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A 
NADONS (DE 0 A 12 MESOS) 

Divendres, de 12.30 a 13.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 €
Professora: Ana Francesca Salcedo 

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A 
INFANTS (D’1 A 3 ANYS) 

Divendres, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 49,73 €
Professora: Ana Francesca Salcedo
Dijous, de 16.30 a 17.30 h 
Inici: 27 de setembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Professora: Laia Díez, d’A granel 
cooperativa

MAMIFIT 

Dimarts, de 10 a 11 h 
Inici: 25 de setembre (12 sess.) 
Preu: 59,68 €
Dijous, d’11.45 a 12.45 h 
Inici: 27 de setembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Fes gimnàstica hipopressiva, tonifica-
ció, cardio i estiraments acompanyada 
del teu/va fill/a. Podràs realitzar l’activi-
tat a partir d’aquests terminis: 6 setma-
nes després de part vaginal i 8 setma-
nes després d’una cesària. Es farà una 
inscripció per cada adult i podrà venir 
amb un nen/a.
Professorat: Mamifit BCN

SALUT

Si tens dubtes sobre una activitat física, 
es recomana consultar el metge.

BALLET TONO

Dilluns, de 20 a 21.15 h
Inici: 1 d’octubre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
La tècnica de la dansa clàssica serà la 
base d’aquest entrenament físic. Amb 
els exercicis de barra i de terra es tre-
ballarà la resistència cardiovascular, 
tonificació i elasticitat. És una activitat 

perfecta per millorar la posició corporal 
explorant la part artística de la dansa 
clàssica. Apte per a qualsevol edat.
Professora: Isabel Millan

GIMNÀSTICA GAC  

Dijous, d’11.15 a 12.30 h - NOU 
GRUP
Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 27 de setembre (11 sess.)
Preu: 68,38 €
Professora: Carlota Fernández

HIPOPILATES  

Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 26 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professor: David Rodríguez
Dijous, de 9.30 a 10.45 h
Inici: 27 de setembre (11 sess.)
Preu: 68,38 €
Professora: Bady Domingo

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 

Dimarts, de 10 a 11.15 h
Inici:  25 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 27 de setembre (11 sess.) 
Preu: 68,38 €
Divendres, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Preu: 62,16 €
Respiració i exercicis suaus per treballar 
la musculatura de l’abdomen, el sol pèl-
vic i l’esquena i reforçar la part central 
del nostre cos. Ideal per recuperar el to 
muscular postpart, per incontinència 
urinària o per mals d’esquena.
Professorat: RAP Barcelona

ESTIRAMENTS

Dimarts, de 17 a 18.15 h. 
Inici:  25 de setembre (12 sess.)
Dimecres, de 17 a 18.15 h.
Inici:  26 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Tito Palau

GIMNÀSTICA SUAU I 
RELAXACIÓ

Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Dimecres, d’11.45 a 13 h
Inici: 26 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Mireia Torrent

PILATES

Dilluns, de 20 a 21.15 h
Inici: 1 d’octubre (12 sess.)
Professor: David Rodríguez
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Dimarts, de 20 a 21.15 h
Inici: 25 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Lucrecia Guio
Dijous, de 9.45 a 11 h
Inici: 27 de setembre (11 sess.)
Preu: 68,38 €
Professora: Carlota Fernández

IOGUILATES 

Divendres, de 17 a 18.15 h. 
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Preu: 62,16 €

Combinació d’una sèrie d’exercicis de 
pilates amb les tècniques de relaxació 
del ioga més dinàmic. Elasticitat, to 
muscular, respiració, relaxació i equilibri 
corporal i anímic.
Professora: Carmen Chito

IOGA

Dilluns, de 10 a 11.15 h
Dilluns, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 1 d’octubre (12 sess.)
Professora: Marie-Hélène Nuc
Dilluns, de 16.45 a 18 h
Inici: 1 d’octubre (12 sess.)
Dimarts, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 25 de setembre (12 sess.) 
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h 
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Inici: 26 de setembre (12 sess.) 
Professora: Núria Roc
Preu: 74,60 €
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 27 de setembre (11 sess.) 
Preu: 68,38 €
Divendres, de 9.45 a 11 h 
Inici: 28 de setembre (10 sess.) 
Preu: 62,16 €
Professora: Gemma Arné
Dilluns, de 18.15 a 19.30 h 
Inici: 1 d’octubre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Marién Garcia 

TAITXÍ  

Dimarts, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 25 de setembre (12 sess.)
Preu: 74,60 €
Professora: Estela Quesada
Divendres, de 17 a 18.15 h
Inici: 28 de setembre (10 sess.)
Preu: 62,16 €
Professora: Anna Tortorici 

 FOTOGRAFIA

Els cursos de fotografia es fan a l’Espai 
de fotografia Francesc Català-Roca (C. 
Llança, 21). Us presentem una selecció 
del tallers de tardor. 

FOTOGRAFIA PROFESSIONAL 
AMB SMARTPHONE

Dijous, de 17 a 18.30 h 
Inici: 4 d’octubre (8 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €) 
Professor: Luis Giménez
Nivell d’iniciació

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES: 
CAPTURANT EL MOVIMENT

Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 26 de setembre (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)
Professor: Luis Giménez
Nivell intermedi

FOTOGRAFIA D’AUTOR: CLAUS 
PER LLEGIR LES IMATGES

Dilluns, de 19 a 21 h 
Inici: 1 d’octubre (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)
Professora: Ana Benavent
Nivell iniciació

FOTOGRAFIA ANALÒGICA. 
ELABORA EL TEU PROJECTE 
AL LABORATORI

Divendres, de 19 a 21 h
Inici: 5 d’octubre (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €) 
Professora: Maribel Mata
Nivell intermedi

ITINERARIS 

Els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no 
s’indica el contrari.  Preu: 14,92 €. Pla-
ces limitades. 

ITINERARIS TEMÀTICS

VIC: DESCOBRIM EL NUCLI ANTIC

Dissabte 29 de setembre
Els plàcids carrers d’estructura medi-
eval del nucli històric apleguen tots els 
estils arquitectònics, des de l’època ro-
mana 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 Casarramona

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 hi tenen en la histò-
ria 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 se-
gles. 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 recons-
trucció 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 (Bar-
celona, 1918-1991), escriptora, intel-
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 naixe-
ment, us convidem a un itinerari basat 
en la biografia, l’obra literària i el llegat 
cultural de Maria Aurèlia Capmany.  L’Ei-
xample, 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 maço-
neria i així poder conèixer la seva histò-
ria. 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 desenvo-
lupament.  Fou el primer gran pas de 
l’economia catalana cap a l’europeït-
zació. 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, d’Adap-
tamBCN

RUTA MODERNISTA A CANET 
DE MAR

Dissabte 24 de novembre
Vine a descobrir aquesta vila moder-
nista. 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, modernis-
me, mar i muntanya. 
Professora: Maria Valverdú, de Mate-
riaBCN

HOTELS EMBLEMÀTICA 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 desco-
neguts per la majoria dels barcelonins. 
De forma opcional es podrà visitar l’inte-
rior de la Fonda Espanya, amb una con-
sumició 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 Bar-
celona del que 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 represen-
ta la seva figura, amb els seus atributs i 
símbols. El perquè, ho podrem desco-
brir al llarg del nostre curiós itinerari on 
anirem observant els elements hermesi-
ans 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 hos-
pitals barcelonins van haver d’assistir 

els soldats ferits al front, els ferits dels 
bombardejos i els refugiats que arriba-
ven 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 , de Fem 
història

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 esde-
veniment suposà la construcció d’innu-
merables edificis modernistes que des-
cobrirem a mesura que anem passejant 
pels seus carrers. Visitarem l’interior 
d’una de les joies més emblemàtiques 
del modernisme egarenc, la Casa Ale-
gre de Sagrera, que ens permetrà cop-
sar 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 
el perquè celebrem que la Mare de Déu 
de la Mercè és la patrona de la ciutat de 
Barcelona, d’ençà de l’any 1687. Conei-
xerem el vincle de la ciutat amb l’Ordre 
de la Mercè, des del segle XIII. Veurem 
l’antiga Basílica de la Mercè i els carrers 
i les places que l’envolten. Una oportu-
nitat 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 Carreres, d’Adap-
tamBCN

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 onejava 
la bandera de Barcelona. En vuitanta 
anys Gràcia va passar de ser un petit 
poble a ser la segona ciutat més gran 
de Catalunya. Descobrirem com s’ha 
anat formant al llarg de la seva història el 
caràcter gracienc; que 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 tan 
de la cançó com dels Jocs Olímpics. 
Coneixerem les fonts què hi havia a la 
falda de la muntanya de Montjuïc tant 
populars entre els ciutadans de la ciu-
tat 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 impor-
tant 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 jar-
dins com el Parc del Guinardó (1916-
1920) segons el disseny d’en Jean C. 
Forestier. Caminant pel seu territori re-
cuperarem 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 ha 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 co-
negut pel nom de la Creu Coberta. Un 
antic nucli d’origen rural, amb un passat 
industrial i obrer, encaixat entre l’Eixam-
ple i el poble de Sants. Descobrirem un 
munt d’històries d’edificis com l’antiga 
Tinença d’Alcaldia,  el Mercat,  l’Es-
glésia 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. Aques-
ta ruta ens permetrà recórrer els racons 
més obscurs de la ciutat i conèixer al-

guns dels episodis més dramàtics que 
han esdevingut als seus vials. Reviurem 
una part d’aquesta història poc cone-
guda 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 cons-
tructiu, 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, els seus dos campanars, farem 
un recorregut històric que ens porta 
des del segle XIII fins als nostres dies. 
L’accés al terrat requereix el pagament 
d’una entrada que anirà a càrrec dels 
participants. 
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’iti-
nerari passarem per una costa abrupta 
plena de petites cales amagades i ra-
cons deserts fins a arribar a la platja del 
Far de Vilanova, on podem agafar el tren 
de tornada. Dificultat baixa-mitja. 
Professor: Miquel Carandell, de 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 d’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 Folqué de Fem natura

LA FONT DE LA BUDELLERA

Dissabte 15 de desembre de 10 a 13 h
Des del baixador de Vallvidrera comen-
cem el recorregut circular veient les 
fonts que envolten Vil·la Joana. Pujant 
cap al centre d’informació del parc ini-
ciarem el camí travessant boscos de 
pins, alzines i roures que ens portarà 
fins a la font de la Budellera. Ja de tor-
nada 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 Solé, de Roada


