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SEMINARI D’HISTÒRIA I CRÍTICA 
DEL CINEMA 

(Durada: 25 h en 10 sessions)
DEL 13 D’OCTUBRE AL 12 DE NOVEMBRE 
Dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Prof.: Jordi Solà
Preu: 106,48 €
Introducció a la crítica cinematogràfica com a mètode per 
copsar millor algunes de les nocions fonamentals del setè art en 
la seva evolució en el darrer segle. 

 INICIA’T

FOTOGRAFIA BÀSICA - ON LINE -

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DC Matí: DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE 
DESEMBRE
Dimecres d’11 a 13 h
DC Vespre: DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Adriana Olsina
Preu: 57,89 €
Aquest taller s’impartirà a través de Zoom.
Aquest curs és una excel·lent oportunitat per iniciar-te en poc 
temps en la fotografia des d’una perspectiva pràctica i operativa. 
Podreu adquirir una sòlida i àmplia formació en l’àmbit de la 
imatge.

TREU-LI PROFIT A LA TEVA CÀMERA 
RÈFLEX DIGITAL 

(Durada: 18 h en 9 sessions)
DC Matí: DEL 7 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
Prof.: Quim Farrero
DL Tarda: DEL 5 D’OCTUBRE AL 7 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 17 a 19 h
Prof.: Dani Barbeito
DL Vespre: DEL 5 D’OCTUBRE AL 7 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 19.15 a 21.15 h
Prof.: Dani Barbeito
Preu: 76,67 €
Descobreix totes les funcions de la teva càmera rèflex digital per 
treure-li el màxim profit i dominar-la per tal de poder-te centrar 
en els aspectes creatius en el moment de la presa d’imatges.

 FOTOGRAFIA I CINEMA 
                                                                                       
CINEMA

INTRODUCCIÓ AL VÍDEO AMB LA 
CÀMERA RÈFLEX 

(Durada: 18 h en 8 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE AL 25 DE NOVEMBRE
Dimecres de 19 a 21/21.30 h 
 (hi ha 4 sessions de 2,5 h)
Prof.: Rober Astorgano 
Preu: 76,67 €
En aquest taller, predominantment pràctic, obtindrem els 
coneixements tècnics de gravació amb càmera rèflex, així com 
d’edició i muntatge mitjançant el programa Premiere. Aprendrem 
a crear imatges en moviment d’una manera professional i 
senzilla, i a editar i muntar els plans per crear una narrativa 
audiovisual. Es realitzarà un projecte audiovisual posant en 
pràctica els coneixements que es vagin adquirint durant el curs.

VÍDEO REPORTATGE DOCUMENTAL

(Durada: 24 h en 9 sessions)
DEL6 D’OCTUBRE A L’1 DE DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20.30/21.30 h 
(3 sessions de 2 h i 6 de 3 h)
Prof.: Rober Astorgano
Preu: 102,22 €
Es realitzarà un reportatge amb els coneixements que s’aniran 
adquirint durant el curs, per poder explicar una història de forma 
directa i senzilla, amb un punt de vista i un estil propis.

 
DE LA IDEA AL PAPER: APRENDRE A 
ESCRIURE UN GUIÓ

(Durada: 18 h en 9 sessions)
DEL 8 D’OCTUBRE AL 3 DE DESEMBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Prof.: Nataliya Kolesova (Mad Marx)
Preu: 76,67 €
Tothom tenim una història al cap. Però quan ens asseiem davant 
de la pàgina en blanc, disposats a explicar-la… no sabem per 
on començar. Com tots els oficis, l’aventura d’escriure per 
a ficció i documental té les seves pròpies tècniques, amb les 
quals podrem crear del no-res tot un univers de situacions i 
personatges.
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 APROFUNDEIX
 
CÀMERA RÈFLEX DIGITAL 
(AVANÇAT)

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 19 D’OCTUBRE AL 7 DE DESEMBRE
Dilluns de 17.15 a 19.15 h
Prof.: Carlos Maldonado
Preu: 68,15 €
Aquest curs teòric i tècnic està dirigit a persones amb un nivell 
avançat de fotografia que, tot i conèixer la seva càmera rèflex, 
no arriben a utilitzar tots els recursos dels quals disposen per 
obtenir resultats òptims.

EXERCICIS DE CREACIÓ PER A 
FOTÒGRAFS

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 5 D’OCTUBRE AL 30 DE NOVEMBRE
Dilluns, de 19 a 21 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 68,15 €
En cada sessió es proposarà un exercici o una tècnica per 
despertar, animar, trobar, recuperar o descobrir la creativitat. 
Només per a persones amb temps suficient per fer deures 
setmanals.

 
PROJECTE FOTOGRÀFIC D’AUTOR

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Juan de Dios Pérez
Preu: 68,15 €
Desenvoluparàs un projecte per aconseguir els resultats 
expressius que et proposis. Treballarem des de la 
conceptualització inicial fins a la selecció d’imatges i la 
presentació del projecte en format exposició.

FOTOPERIODISME

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 19 D’OCTUBRE AL 7 DE DESEMBRE
Dilluns de 17 a 19 h
Prof.: Estefania Bedmar (Deriva)
Preu: 68,15 €
Aquest taller s’impartirà de forma presencial al 
centre cívic.
Tant si es tracta d’una fotografia o d’un text, narrar una 
història periodística implica que el cronista surti al carrer, parli 
amb la gent, pregunti, miri, escolti, observi, prengui notes i 
fotografiï allò que ha viscut. Ens aproximarem a l’especialitat 
professional de la fotografia per a mitjans de comunicació o 
agències de notícies.

APRENDRE A MIRAR. EXPRESSAR-
NOS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA 
- ON LINE -

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 16.30 a 18.30 h
Prof.: Adriana Olsina
Preu: 57,89 €
Aquest taller s’impartirà a través de Zoom.
Aquest taller està destinat a totes aquelles persones que 
gaudeixen d’observar i fotografiar el seu entorn. Entendràs 
quins són els principals factors a tenir en compte quan volem 
transmetre el que la nostra mirada percep.

COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
   
(Durada: 16 h en 8 sessions)
DJ Matí: DEL 15 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dijous de 10 a 12 h
DC Vespre: DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Francisco Gómez   
Preu: 68,15 €
En aquest taller desenvoluparem el pensament visual com 
a factor de comprensió i creació. Tractarem els elements del 
llenguatge visual i els seus diferents usos al llarg de la història 
de la fotografia.

LIGHTROOM

(Durada: 14 h en 7 sessions)
DEL 15 D’OCTUBRE AL 26 DE NOVEMBRE
Dijous de 19 a 21 h 
Prof.: Carlos Maldonado 
Preu: 85,21 €
Aprendràs els coneixements necessaris per poder utilitzar el 
software d’Adobe Lightroom i aprofitar el seu potencial com a 
eina per revelar arxius RAW i per al manteniment d’una llibreria 
de fotos pràctica i eficient.

 
PHOTOSHOP (INICIACIÓ)           
                              
(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 16 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
Divendres de 17.15 a 19.15 h
Prof.: Carlos Maldonado
Preu: 97,36 €
Introducció al software d’Adobe Photoshop on podràs adquirir 
els coneixements bàsics sobre aquesta eina i totes les seves 
possibilitats.
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QUOTIDIANITAT A LA PRIMAVERA

(Durada: 12 h en 4 sessions)
DEL 13 D’OCTUBRE AL 3 DE NOVEMBRE
Dimarts de 18 a 21 h
Prof.: David Salcedo
Preu: 51,11 €
Acostumem a pensar que per fer grans fotografies hem de 
viatjar milers de quilòmetres i ens oblidem que aquestes poden 
estar al costat de casa. Aquestes són les que ens acaben 
definint la mirada, a més d’ensenyar-nos a convertir la vida en 
quelcom revelador i extraordinari.

PLATÓ CASOLÀ: CONSTRUEIX EL 
TEU PROPI PLATÓ   
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 13 D’OCTUBRE AL 17 DE NOVEMBRE
Dimarts de 19 a 21 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 51,11 €
En aquest taller et donaran les claus i trucs per aconseguir 
en les teves fotografies, els efectes de il·luminació d’un plató 
professional, però fets a casa, amb materials quotidians que 
tothom tenim a l’abast. 
 

TRANSFERÈNCIA DE 
FOTOGRAFIES

(Durada: 15 h en 5 sessions)
DEL 15 D’OCTUBRE AL 12 DE NOVEMBRE 
Dijous de 10.30 a 13.30 h
Prof.: Alejandra Morales
Preu: 63,89 € (Suplement: 18 €)
En aquest taller aprendrem a transferir les nostres fotografies 
en blanc i negre i en color. Podràs passar les teves fotos a 
altres suports com la fusta, pedres, paper d’aquarel·la, etc., 
amb un toc més artístic; personalitzar objectes, tenir un record 
familiar o fer un regal especial.

 LABORATORI

INICIACIÓ AL LABORATORI 
EN BLANC I NEGRE

(Durada: 15 h en 6 sessions)
DM matí: DEL 13 D’OCTUBRE AL 17 DE 
NOVEMBRE 
Dimarts de 10 a 12.30 h
DM vespre: DEL 13 D’OCTUBRE AL 17 DE 
NOVEMBRE 
Dimarts de 18.30 a 21 h
Prof.: Carlos Maldonado
Preu: 91,29 € (Suplement: 10 €)
En aquest taller es proporcionaran els coneixements bàsics 
sobre el revelatge en blanc i negre a través de la tècnica 
clàssica al laboratori.

STREET PHOTOGRAPHY

(Durada: 17 h en 7 sessions)
DEL 17 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
Dissabtes de 10.30 a 12.30/13.30  h (hi ha 3 
sessions de 3 h)
Prof.: Ivan Sanczewski
Preu: 72,41 €
Treballarem els conceptes d’acció i espai, i les relacions 
entre els personatges i l’entorn que s’estableixen de forma 
espontània i efímera. Aprofundirem en la tècnica per guanyar 
seguretat i agilitat amb la càmera.

DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA DE CINE

(Durada: 21,5 h en 8 sessions)
DEL 17 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
Dilluns de 18.30 a 21/21.30 h
(les sessions 5, 6 i 7 tindran una durada de 3 h)
Prof.: Rober Astorgano
Preu: 108,02 €
Obtindrem els coneixements tècnics de gravació i il·luminació, 
i aprendrem el treball i les funcions de l’equip de fotografia 
dins d’un rodatge, així com les responsabilitats del director de 
fotografia.

AUTORETRAT: 
FOTOGRAFIA D’AUTOR

(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE A L’11 DE NOVEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Laia Albert
Preu: 58,42 €
Aprendre a treballar l’autoretrat a través de la fotografia. Fer, 
entre d’altres, l’exercici de fotografiar de dins cap a fora (no tan 
sols fotogràficament) i generar una sèrie fotogràfica final que 
doni sentit a un estat emocional capturat en imatges.

BLANC I NEGRE: TÈCNIQUES DE 
CONVERSIÓ PROFESSIONALS 
- ON LINE -

(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 13 D’OCTUBRE AL 17 DE NOVEMBRE 
Dimarts 19 a 21.30 h
Prof.: Ivan Sanczewski
Preu: 54.27 €
Aquest taller s’impartirà a través de Zoom.
Taller pràctic on aprendràs a convertir les teves fotos a blanc 
i negre i a retocar-les amb tècniques professionals, no 
destructives. Ens centrarem a desenvolupar un estil propi amb 
criteri per tal que la part visual complementi la narrativa de les 
teves fotografies. En cas que la persona estigui interessada a 
portar el seu ordinador, preguem que avisi abans de la primera 
sessió.
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PRÀCTIQUES AL LABORATORI   

(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 14 D’OCTUBRE AL 18 DE NOVEMBRE
Dimecres de 10 a 12.30 h
Prof.: Joan Teixidor
Preu: 91,29 € (Suplement: 8 €)
Farem sessions de treball on anirem guanyant seguretat 
i adquirint més coneixements, tant dels materials com de 
les possibilitats dels seus usos. Farem procés obert per 
anar descobrint el fer fotogràfic de cada persona. Dirigit a 
persones que ja tenen coneixements.

 
TÈCNIQUES ANTIGUES AL 
LABORATORI

(Durada: 22,5 h en 9 sessions)
DJ Tarda: DEL 8 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dijous de 18.30 a 21 h 
DV Matí: DEL 9 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Divendres de 9.30 a 12 h
Prof.: Francisco Gómez
Preu: 95,83 € (Suplement: 15 €)
En aquest taller desenvoluparem un treball de creació a 
través de processos fotogràfics alternatius, que ens permetran 
descobrir la interacció dels papers d’aquarel·la o gravat amb la 
fabricació d’emulsions fotogràfiques que van sorgir al segle XIX.

 
ENCERTS I DESENCERTS 

(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 19 D’OCTUBRE AL 23 DE NOVEMBRE
Dilluns de 19 a 21 h
Prof.: Kati Riquelme
Preu: 73,04 €
Només visualitzes desencerts en els teus positivats? Encara 
no encertes amb el temps correcte d’exposició? Sents dubtes 
a l’hora de treballar amb els diferents reveladors. Virats? 
Aquest taller planteja ampliar la teva mirada, des de l’anàlisi 
dels teus des/encerts fotogràfics treballant amb la química i 
temps de llum al laboratori.

FOTOGRAFIA ALLIBERADA 
(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Kati Riquelme
Preu: 97,38 €
Serà una trobada per provar, sentir, percebre, patir, apreciar, 
observar i observar-se en l’alliberament d’obstacles o 
obligacions al voltant dels dibuixos fotogènics. Taller 
d’aproximació a la poètica de la fotografia, un diàleg amb la 
matèria i la química on veurem les possibilitats de volum i de 
la textura en la fotografia, i l’alliberarem del paper.

COL·LODIÓ HUMIT

(Durada: 12 h en 4 sessions)
DEL 17 D’OCTUBRE AL 7 DE NOVEMBRE
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Prof.: Francisco Gómez
Preu: 51,11 € (Suplement: 15 €)
Aquesta és una tècnica fotogràfica rescatada del segle XIX. 
Es farà una introducció teòrica i un taller pràctic perquè puguis 
realitzar la teva pròpia placa i emportar-te-la a casa.

CIANOTÍPIA SOBRE VIDRE

(Durada: 12 h en 4 sessions)
DEL 17 D’OCTUBRE AL 7 DE NOVEMBRE
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Prof.: Francisco Gómez
Preu: 51,11 € (Suplement: 10 €)
Una oportunitat per conèixer aquesta tècnica i descobrir les 
possibilitats de joc creatiu que atorga la cianotípia sobre el 
suport vidre. Si usem gelatina com adherent al vidre  podrem 
crear sorprenents cianotips. La tècnica atorga una major 
gamma tonal que sobre el suport paper.

ESPAI OBERT D’INVESTIGACIÓ 
DE TÈCNIQUES QUÍMIQUES DE 
FOTOGRAFIA

(Durada: 17,5 h en 7 sessions)
DEL 16 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE
Divendres, de 18.30 a 21 h
Coordinador: Francisco Gómez
Preu: 74,54 €
Vols formar part d’un grup d’estudis sobre processos químics 
de fotografia? El Pati ofereix un espai a tothom que vulgui 
aprofundir en la investigació i gaudir d’un lloc de recerca on 
realitzar projectes fotogràfics.

LABORATORI I PLATÓ 
FOTOGRÀFIC 
(Arran de les mesures d’higiene per la 
prevenció de la COVID-19, el Plató i el 
Laboratori no estan disponibles fins a 
nou avís)

El Pati Llimona disposa d’un laboratori analògic de 
B/N i d’un plató fotogràfic amb règim d’autoservei, 
que podràs utilitzar a hores convingudes. Per accedir 
a aquest servei només t’hauràs de donar d’alta com 
a usuari a https://inscripcions.patillimona.net i fer el 
pagament en línia o bé presencial amb targeta de 
dèbit o de crèdit. Truca al telèfon del centre i fes la 
teva reserva. Més informació al nostre web.
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 PLATÓ
 
RETRAT D’ESTUDI AL PLATÓ    
                           
(Durada: 17 h en 6 sessions)
DEL 16 D’OCTUBRE AL 20 DE NOVEMBRE
Divendres de 10 a 13 h. (La 1a classe serà de 10 
a 12 h)
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 103,47 €
Veurem els principals tipus de retrat fotogràfic: psicològic, 
comercial, de cos, glamour, nus, etc., i analitzarem els cànons 
d’il·luminació a cadascun dels diferents casos.

BODEGÓ 
(FOTOGRAFIA D’OBJECTES)

(Durada: 17 h en 6 sessions)
DEL 15 D’OCTUBRE AL 19 DE NOVEMBRE
Dijous, de 18.30 a 21.30 h. (La 1a classe tindrà 
una durada de 2 h, fins a les 20.30 h)
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 103,47 €
Curs pràctic on farem fotos de situacions en què es troba el 
fotògraf de productes. Veurem els tractaments de les diverses 
superfícies i materials: menjar, metalls, roba, teixit, etc.

 
 
MACROFOTOGRAFIA
(Durada: 6 h en 2 sessions)
DEL 13 AL 20 D’OCTUBRE
Dimarts de 10 a 13 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 25,56 €
Veurem com fotografiar molt, molt, molt de prop, aproximant-
nos des d’1.1 en endavant. Es presentaran equips i es 
comentaran les tècniques del món de la petita escala.

 
L’OBTURADOR: 
EL TEMPS FOTOGRÀFIC + 
PROFUNDITAT DE CAMP
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 16 D’OCTUBRE AL 20 DE NOVEMBRE
Divendres de 18 a 20 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 51,11 €
Coneix a fons l’obturador, aquesta part de la teva càmera que 
s’encarrega de controlar el temps que hi ha el sensor exposat 
a la llum. Explora i utilitza de forma creativa les possibilitats de 
les velocitats a l’hora de disparar. També veurem com t’afecta 
la profunditat de camp quan fotografies. Aprèn com s’utilitza 
i el perquè d’aquest paràmetre, per aplicar-lo a diferents 
llenguatges de la fotografia.

 PLÀSTICA
                                                                                                                                         
RESTAURACIÓ DE MOBLES
(Durada: 18 h en 9 sessions)
DL Matí: DEL 5 D’OCTUBRE AL 7 DE DESEMBRE
Dilluns de 10.30 a 12.30 h
DM Vespre: DEL 6 D’OCTUBRE A L’1 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Prof.: Carme Pastor
Preu: 76,67 € (Suplement: 5 €)  
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i poder 
recuperar mobles i petits objectes de fusta.

 
SERIGRAFIA
(Durada: 27 h en 9 sessions)   
DM Matí: DEL 6 D’OCTUBRE A L’1 DE DESEMBRE
Dimarts de 10 a 13 h
DJ Matí: DEL 8 D’OCTUBRE AL 3 DE DESEMBRE
Dijous de 10 a 13 h           
DV Matí: DEL 9 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
Divendres de 10 a 13 h
Prof.: Jordi Salvany  
DL Vespre: DEL 5 D’OCTUBRE AL 7 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 18 a 21 h 
DC Tarda: DEL 7 D’OCTUBRE AL 2 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 16 a 19 h            
DJ Vespre: DEL 8 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dijous de 18 a 21 h 
Prof.: Matías Gutierrez          
Preu: 115 € (Suplement: 25 a 30 €)
En aquest curs de serigrafia t’endinsaràs en els inicis de 
la tècnica. Coneixeràs el funcionament del laboratori per 
després poder dur a terme la impressió tant en paper com 
en tèxtil. D’aquesta manera podràs imprimir les teves pròpies 
samarretes, totebags i els teus dissenys en paper.
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AQUAREL·LA. ALTRES TÈCNIQUES 
A L’AIGUA I EXPERIMENTACIÓ 

(Durada: 18 h en 9 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 10 a 12 h
Prof.: Jasovich Dana 
Preu: 76,67 € (Suplement: 5 €)
Coneixerem diferents materials i farem exercicis per descobrir 
combinacions i efectes de l’aquarel·la i altres tècniques a 
l’aigua.   

  
DIBUIX NATURALISTA I CIENTÍFIC 
- ON LINE -
(Durada: 12 h en 6 sessions)       
         
DEL 14 D’OCTUBRE AL 18 DE NOVEMBRE
Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Lucia Gómez
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la 
plataforma Zoom.
T’agrada la natura i l’art de dibuixar? Apropa’t al món del dibuix 
naturalista i científic! 
Ens centrarem en els temes naturals del món de la botànica: 
les fulles, els fruits, les flors, els bolets…
Treballarem diverses tècniques, entre elles l’aquarel·la en un 
estil realista i precís.

FLORS DE LA PINTURA JAPONESA 
- ON LINE - 
(Durada: 15 h en 6 sessions)        
DEL 5 D’OCTUBRE AL 16 DE NOVEMBRE
Dilluns de 10 a 12.30 h
Prof.: Andi Dom Dom
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la 
plataforma Zoom.
El Sumi-e, Pintura Zen, una experiència per relaxar-te, 
meditativa, de connexió amb un mateix i la pròpia creativitat Una 
trobada amb el mindfulness (consciència plena) a través de l’art. 

DIBUIX I PINTURA      
            
(Durada: 18 h en 9 sessions)       
         
DEL 9 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
DV Tarda: Divendres de 17 a 19 h
DV Vespre: Divendres de 19.30 a 21.30 h
Prof.: Jesús Teodoro Martín
Preu: 76,67 €
Aprendràs a veure els objectes, a observar, a compondre el 
que vols i a jugar amb els elements. Podràs escollir la teva 
tècnica entre dibuix i pintura a l’oli.

 CUINA
                                                                                                                                                 

IL·LUSTRACIÓ, LA NARRACIÓ 
VISUAL - ON LINE -

(Durada: 18 h en 9 sessions)
DEL 6 D’OCTUBRE A L’1 DE DESEMBRE
Dimarts de 19 a 21 h
Prof.: Fidel Pereiro 
Preu: 65,12 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la 
plataforma Zoom.
Vols aprendre a il·lustrar imatges seqüenciades per explicar 
una història? En aquest taller analitzarem els elements de la 
narrativa visual per entendre la seva interrelació amb el text. 
Il·lustrarem des d’una mirada personal per comunicar idees i 
analitzarem com aquestes funcionen amb el suport d’àlbum 
il·lustrat.  

CUINA STREET FOOD PRIMAVERAL 
(SENSE INGREDIENTS D’ORIGEN ANIMAL)

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 9 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Xènia (Zero Waste BCN)
Preu: 68,15 € (Suplement: 30 €)
En aquest cicle coneixerem el menjar de carrer més tradicional 
de diferents països i n’elaborarem versions adaptades sense 
ingredients d’origen animal. Ho farem des de la senzillesa 
i adaptant les receptes a productes de proximitat quan sigui 
possible.

CUINA VEGANA I SENSE GLUTEN
(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 26 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Dilluns d’11.30 a 13.30 h
Prof.: Muntsa Holgado (cuinantcultures.cat)
Preu: 68,15 € (Suplement: 30 €)
Vols reduir el consum de carn i vols conèixer com fer els 
pastissos que més t’agraden sense gluten? Sovint, el 
menjar vegà i sense gluten que es comercialitza està hiper 
manufacturat i ple d’additius. Aprèn a fer plats saborosos 
i nutritius vegans i sense gluten. El sabor i la bona cuina no 
tenen límits!
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CONSERVES: MELMELADES, 
FERMENTATS (KOMBUTXA), 
ENVINAGRATS, ESCABEIGS
(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 27 D’OCTUBRE AL 22 DE DESEMBRE
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Prof.: Muntsa Holgado (cuinantcultures.cat)
Preu: 68,15 € (Suplement: 30 €)
Vine a aprendre les millors tècniques de conservació dels 
aliments. Conserves amb base d’oli, de vinagre, de sucre, 
fermentades, aromàtiques. Aprofitaràs al màxim el menjar i 
podràs fer les combinacions que més t’agradin. Saboroses i 
saludables, les conserves seran una part indispensable de la 
teva cuina i sempre tindràs a mà allò que més t’agrada. També 
aprendrem a maridar les diferents elaboracions. El millor del 
“do it yourself”!

CUINA D’AUTORA 

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 26 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 21 h
Prof.: Muntsa Holgado (cuinantcultures.cat)
Preu: 68,15 € (Suplement: 30 €)
Elaboracions creatives, tradicionals, d’aquí i d’allà, amb els 
millors productes de temporada, perquè li puguis treure el 
màxim profit a la cistella del mercat.
 

CUINA JAPONESA

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 14 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
DC Matí: Dimecres de 10.30 a 12.30 h
DC Tarda: Dimecres de 19 a 21 h
Prof.: Miho Miyata
Preu: 68,15 € (Suplement: 30 €)
Es tracta d’una cuina sana, nutritiva i, sobretot, molt fàcil. 
Aprendràs plats típics del Japó de l’hivern, dels quals 
coneixerem la història i sabrem com aconseguir els ingredients 
que s’utilitzen. Gaudirem d’hamburguesa amb tofu, sopa de 
miso amb llet de soja, rotllo de sardina, alga hijiki cuinada, 
estofat de patata i vedella, espinacs amb sèsam, salmó amb 
salsa de miso.

KATSUGEN I YUKI
(Durada: 10 h en 10 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18 h
Prof.: Liliana Pelman
Preu: 42,59 €
Són dues activitats fonamentals del sistema Seitai, un mètode 
d’educació corporal que se centra en l’observació de la 
manifestació del moviment espontani i en la capacitat del cos 
d’autoregular-se.

  
QIGONG “SHIBASHI 1” 

(Durada: 15 h en 10 sessions)
DEL 8 D’OCTUBRE AL 10 DE DESEMBRE
Dijous de 19 a 20.30 h
Prof.:  Roser Ferrando
Preu: 63,89 €
El Qigong és una activitat física que integra el cos, el moviment, 
la respiració i la ment. En aquest taller practicarem el sistema 
de Qigong “Shibashi 1” traduït com “els 18 moviments de 
Qigong” i que és la primera forma de les sis que té aquest 
sistema. Es tracta d’una seqüència d’exercicis fàcils d’aprendre 
que ens ajudaran a harmonitzar el cos i relaxar-nos.

 

PILATES

(Durada: 10 h en 8 sessions)
DEL 9 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE
Divendres de 9.15 a 10.30 h
Prof.: Sonia Ramos
Preu: 42,59 €
L’objectiu és aconseguir un control precís del cos de la forma 
més saludable i eficient possible. Es treballa especialment el 
centre d’energia, que està constituït pels abdominals, la base 
de l’esquena i les natges.

 COS I EXPRESSIÓ
                                                                                                                                          

Quin taller 
t’agrada?
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HATHA IOGA
(Durada: 12,5 h en 10 sessions)
DL Matí: DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 12.15 a 13.30 h
DL Migdia: DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 14 a 15.15 h
DT Matí 1: DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 9.30 a 10.45 h
DT Matí 2: DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dimarts d’11.15 a 12.30 h
DJ Matí 1: DEL 8 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 9.30 a 10.45 h
DJ Matí 2: DEL 8 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous d’11.15 a 12.30 h
Prof.: Concha Pineda
Preu: 53,24 €

DL Tarda: DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 18.30 a 19.45 h
DL Vespre: DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 20.15 a 21.30 h
DC Tarda: DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 18.30 a 19.45 h
DC Vespre: DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20.15 a 21.30 h
Prof.: Liliana Pelman
Preu: 53,24 €
La pràctica del ioga és beneficiosa per a la salut del cos i de 
la ment. El taller va dirigit tant a principiants com a persones 
amb experiència.

  
DANSA CLÀSSICA

(Durada: 10 h en 8 sessions)
DEL 10 D’OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE
Dissabtes de 12 a 13.15 h
Prof.: Laura Calveras
Preu: 42,59 €
Aprendràs els passos i la tècnica bàsica de la dansa clàssica 
tot perfeccionant la col·locació postural. Una activitat perfecta 
per enfortir el cos, millorar la flexibilitat i explorar la part 
artística.

SWING INDIVIDUAL

(Durada: 9 h en 9 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE
Dimecres de 13 a 14 h
Prof.: Laura Calveras
Preu: 38,33 €
Aprèn l’estil de dansa swing, un estil de jazz que es va 
originar als EUA i es va convertir en un dels gèneres musicals 
més populars i amb èxit dels anys 30.  No cal venir en parella.

  
ZUMBA®
(Durada: 8 h en 8 sessions)
DEL 10 D’OCTUBRE AL 12 DE DESEMBRE
Dissabte de 10.30 a 11.30 h
Prof.: Carlos Esteban Palacios
Preu: 34,07 €
Zumba és una activitat aeròbica que combina passos de ball 
amb moviments de tonificació muscular. Al so dels ritmes vas 
enfortint i esculpint el teu cos.
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PARLAR EN PÚBLIC - ON LINE -

(Durada: 12 h en 8 sessions)
DEL 5 D’OCTUBRE AL 30 DE NOVEMBRE
Dilluns de 19.30 a 21 h
Prof.: Sabrina Rodríguez
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà a través de Zoom.
Aprèn a comunicar les teves idees de forma clara, projectar la 
teva veu i parlar de forma dinàmica, controlar la teva postura i 
moviments i, sobretot, guanyar aquesta seguretat que faci que 
el teu missatge arribi directe al públic.

  
CONTA CONTES

(Durada: 9 h en 3 sessions)
DEL 10 D’OCTUBRE AL 31 D’OCTUBRE (EL 24 
D’OCTUBRE NO HI HAURÀ CLASSE)
Dissabte, de 16.45 a 19.45h h
Prof.: Ruben Martínez
Preu: 38,33 €
Treballarem les tècniques bàsiques per preparar i explicar un 
conte de viva veu. L’art de la narració oral a les teves mans…. I 
a la teva veu, al teu cos, la teva mirada… 

 PARAULA
                                                                                                                                                             
CONVERSA EN ANGLÈS: NIVELL 
INTERMEDI

(Durada: 12 h en 8 sessions)
DEL 9 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE
Divendres de 10 a 11.30 h
Prof.: Ariane Amarantinis
Preu: 51,11 €
Sovint en l’aprenentatge d’una llengua es treballa molt la 
gramàtica i poc l’expressió oral. Us oferim un espai on “posar-
nos en forma” en relació amb aquesta habilitat, o simplement, 
una estona per gaudir xerrant en anglès. Quan un nen aprèn 
a parlar no es planteja mai si el temps verbal que necessita 
és el pretèrit perfecte o si és un verb irregular… simplement 
parla com pot, i per mitjà de participar i escoltar estableix les 
estructures correctes de manera espontània.

  
CONVERSA EN ANGLÈS: AROUND 
THE WORLD IN 8 STORIES

(Durada: 12 h en 8 sessions)
DEL 5 D’OCTUBRE AL 30 DE NOVEMBRE
Dilluns de 17 a 18.30 h
Prof.: Ariane Amarantinis
Preu: 51,11 €
Un espai on practicar l’anglès parlat, tot gaudint d’una tassa 
de te, a partir de relats curts d’arreu del món que es llegiran 
setmanalment a casa. Nivell intermedi-alt de conversa.

FES EL TEU PROPI PODCAST  

(Durada: 16 h en 8 sessions)
DEL 5 D’OCTUBRE AL 30 DE NOVEMBRE
Dilluns de 17 a 19 h
Prof.: Gerardo Santos Cardosa (Revista Deriva)
Preu: 68,15 €
Posarem en pràctica les competències pròpies de l’àmbit 
radiofònic a partir de diversos gèneres periodístics, amb 
l’objectiu d’apropar-se i explicar les petites històries que 
succeeixen als barris i que sovint passen desapercebudes.

 (+) EINES
                                                                                                                                                       

BRICOLATGE DOMÈSTIC 

(Durada: 8 h en 4 sessions)
DEL 7 D’OCTUBRE AL 28 D’OCTUBRE 
Dimecres de 10 a 12 h
Prof.: Àlex Jodar
Preu: 34,07 € (Suplement: 5 €)
Aprendrem a fer petites reparacions, d’electricitat, d’aigua i de 
paleta. Material que cal portar el primer dia: alicates universals, 
tornavís estrella mitjà, tornavís buscapols, ganivet.

HORTS URBANS (INICIACIÓ)

(Durada: 14 h en 7 sessions)
DEL 8 D’OCTUBRE AL 19 DE NOVEMBRE
Dijous de 16 a 18 h
Prof.: María Toral
Preu: 59,63 € (Suplement: 5 €)
Taller pràctic dirigit a persones que volen crear un hort a casa, tot 
utilitzant tècniques orgàniques que evitin l’ús de productes tòxics.
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ULLS DE LLUM
Propostes educatives per a escoles, instituts i 
grups d’infants i d’adolescents.   

Ulls de llum presenta diferents activitats 
pensades per introduir els conceptes bàsics de 
la fotografia analògica i el funcionament de la 
llum d’una forma lúdica i participativa. Consulta 
les diferents propostes al web patillimona.net

Col·labora: As. Cultural Espai Milans 

ASSOCIACIÓ CUINANT 
CULTURES 

Som un grup de xefs de diferents orígens que 
volem posar en valor el patrimoni gastronòmic 
intercultural i saludable de Barcelona i celebrar 
la nostra meravellosa diversitat. Fem tallers a 
mida per a escoles i entitats, xerrades, trobades, 
càterings interculturals, etc.

TROBADES GASTRONÒMIQUES 
INTERCULTURALS

Cada mes us proposarem un viatge arreu del 
món a través d’un ingredient: l’arròs, la carxofa, 
l’albergínia, la carbassa... Cuinarem plegades 
moltes elaboracions i gaudirem de l’excepcional 
diversitat i riquesa que cada cultura ha aportat 
a la gastronomia. Una trobada gastronòmica 
per aprendre i celebrar el caràcter mestís i únic, 
divers i comú de la gastronomia a Barcelona.
Més info al web del Pati Llimona i a
www.cuinantcultures.cat

SENSE GRAVETAT 
 
Tallers, laboratoris, seminaris i accions en 
xarxa a partir de les Arts Escèniques, la 
Dansa, el Moviment i l’Expressió, el Ben-
Estar, la Fotografia i el Vídeo Art, els Espais 
Gastronòmics, la Música i la Veu... Espais 
sense gravetat, de trobades des de la levitat i 
la intensitat simultània. Espais sense etiquetes, 
d’acompanyament i experimentació artística i 
cultural.
www.redsingravedad.org
info@redsingravedad.org (661 62 82 86)
 
 
TEATRE PER A ALTRES 
IDENTITATS POSSIBLES

Dijous de 13 a 15 h
DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE DESEMBRE
Facilitadors: Antonio Masegosa (Utopia) i 
Martín Correa-Urquiza (Radio Nikosia)
Preu: 50 € (pagament únic). Consulta la 
possibilitat de beques econòmiques.
Taller per treballar el cos i les experiències de subjectivació 
a partir de les eines del Teatre de l’Oprimit. Espai des 
d’on construir col·lectivament altres maneres de pensar 
el cos, el fet emocional i els seus nomenaments. Si 
posem l’èmfasi en altres maneres de pensar-nos, podem 
transformar o construir una relació emocional/corporal 
amb el món i les afliccions.

Organitza: As. Sociocultural Radio Nikosia
 

TALLER DE FICCIÓ VIVENCIAL

Dilluns de 12 a 14 h
DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Facilitador: Dani Orviz
Preu: 50 € (pagament únic). Consulta la 
possibilitat de beques econòmiques.
Des del principi de la història, l’ús de la ficció ha estat una 
de les maneres més eficaces i apassionants on els éssers 
humans s’han llançat a explorar aquest gran món, gegant 
i desconegut, que és la seva pròpia psique. La ficció com 
a poderosa eina que ens pot ajudar a conèixer-nos millor i 
a millorar les nostres qualitats comunicatives.
Organitza: As. Sociocultural Radio Nikosia

PROPOSTES D'ENTITATS
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LABORATORI GASTRONÒMIC / 
XARXA SENSE GRAVETAT

(Durada trimestral, quota mensual)
Dimecres de 17 a 18.30 h
Facilitadora: Carmen Gómez
Preu: 40 €/mensuals (ingredients inclosos). 
Possibilitat de beca.
Espai on explorar amb ingredients saludables i crear 
receptes donant-li ales a la nostra creativitat. Proposem una 
aventura a través dels sentits, delectant-los amb variants 
de plats tradicionals. Una sessió al mes viatjarem a un racó 
del planeta, ens aproparem a la seva cuina tradicional de 
la mà d’una persona autòctona i degustarem el plat que 
hem elaborat plegades. T’animes a compartir aquesta 
experiència gastronòmica?

Organitza: info@redsingravedad.org
Informació i Inscripcions:  info@redsingravedad.org
 

AECV (ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
CIUTAT VELLA)  

L’Associació Esportiva Ciutat Vella té com 
un dels seus objectius promocionar l’esport 
entre la població la Gent Gran del Districte 
de Ciutat Vella. Les activitats dissenyades es 
caracteritzen per la qualitat, la metodologia i 
l’adaptabilitat.

ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT 
GRAN

(Durada: fins al 18 de juny de 2020
Dilluns i Dimecres de 9.30 a 10.30 h
Janira Vanaclocha (AE Ciutat Vella)
Preu: entre 15 i 24 €/trimestre (en funció de la 
pensió de jubilació)
Vols mantenir el teu cos en forma? A l’espai d’activitat física 
per a gent gran, fem exercici per treballar les capacitats de 
mobilitat i moviment, així com prevenir el risc de malalties 
i lesions.
Inscripcions: AECV.  c/ dels Flassaders, 23. Tel. 933 02 28 

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
BARRI DE SANT JUST
És una associació creada el 1985 al barri de Sant Just al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona que va agrupar un 
conjunt de veïnes i veïns interessats en la millora de les 
condicions del barri i el foment de les activitats cíviques i 
socials. L’Associació ha combinat de manera permanent 
tant actuacions en l’àmbit de participació ciutadana com en 
les activitats lúdiques i culturals de calendari festiu.
Contacte: www.facebook.com/pg/amicsbarrisantjust

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I 
VEÏNS DEL CARRER D’AVINYÓ
Associació que té com a objectiu la millora de la qualitat 
del barri. Potencia activitats cíviques i socials i participa 
de manera activa a la vida del barri. Forma part de la 
Plataforma del Borsí acompanyant en les iniciatives i 
gestions per al nou equipament pel barri.
 
COL·LECTIU AFRICADOOLU
africadoolu.com
Adoolu en llengua mandinka significa Cultures. Africadoolu 
és un col·lectiu de persones vinculades a l’art, l’educació a 
través de l’art i la gestió cultural, que des de 2017 treballa per 
promoure i difondre les cultures africanes a través les arts.
Per a aconseguir els objectius, l’associació treballa amb 
altres entitats i artistes d’Àfrica i Europa, expressions 
artístiques per al coneixement de les cultures africanes a 
través del cinema, la música, la dansa, la fotografia i les 
arts plàstiques.
Contacte: hola@africadoolu.com

CUINANT CULTURES
cuinantcultures.cat
Entitat sense ànim de lucre que vol fer de la gastronomia 
una eina de difusió i sensibilització intercultural.Som 
un grup de dones de diferents orígens i enamorades de 
Barcelona. Organitzem trobades interculturals, tallers de 
formació en gastronomia diversa, càterings interculturals 
saludables i estem posant en marxa el Corpus Gastronòmic 
Intercultural de Barcelona, amb el qual volem difondre i 
posar en valor la riquesa de totes les aportacions culinàries 
i el paper fonamental de les dones en la pervivència i 
transmissió de la cultura gastronòmica. Si vols compartir 
una recepta, contacta’ns! 
Contacte: cuinantcultures@gmail.com

DERIVA (ANTIGA AS. SOMATENTS)
revistaderiva.com
Durant set anys ens has conegut com a SomAtents, ja 
sigui a través de formacions, activitats, projectes o llegint-
nos al web. Després d’aquest temps, SomAtents s’ha 
transformat i ha evolucionat. En paral·lel, el context social 
i periodístic on ens movem també ho ha fet. És per això 
que les persones que formem part del col·lectiu sentíem la 
necessitat d’obrir un espai on abordar nous dubtes que ens 
mouen. Aquest espai és la revista Deriva.
Contacte: hola@revistaderiva.com

ENTITATS RESIDENTS 
AL PATI LLIMONA
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FOTOMOVIMIENTO
fotomovimiento.org
Fotografiar és el que ens va unir a plaça de Catalunya. A 
dia d’avui, consolidats com a Fotomovimiento, som un mitjà 
que dona testimoni i fa difusió de la realitat social mitjançant 
les imatges. L’objectivitat del grup es basa en les diferents 
mirades dels seus components. Continuem caminant…
Podràs trobar aquesta entitat al Pati Llimona, tots els dilluns 
de 19 a 21 h.

PANEROLAS COMUNITAT 
CREATIVA
@panerolas_creativas
PANEROLAS és una comunitat creativa multidisciplinar, que 
es dedica a la creació i difusió de continguts culturals. Volen 
promoure un gir social cap a un món artístic més igualitari, 
humanístic i sostenible, on la unió i la comunitat siguin el 
màxim exponent. Està dirigit als joves creadors formats en 
diferents disciplines artístiques, que vulguin escapar de la 
precarització, i formar part d’un col·lectiu actiu i participant.
Contacte: laspanerolas@gmail.com

TALLER MILANS
tallermilans.blogspot.com
Associació sense ànim de lucre dedicada a l’investigació, 
producció i exposició de diferents expressions artístiques: 
fotografia química, analògica, dibuix, pintura, gravat.
Contacte: tallermilans@gmail.com

TOT HISTÒRIA – ASSOCIACIÓ 
CULTURAL
tothistoria.cat
Entitat que té com a objectiu el desenvolupament de les 
humanitats, en un diàleg obert amb la societat. Amb la 
voluntat d’aprofundir en la radicalitat democràtica, el dret 
a decidir dels pobles i la transformació social a partir de 
la cultura. Programa tertúlies, rutes culturals, excursions, 
xerrades, cinefòrums, amb la finalitat de generar debat 
i coneixement cultural per a totes les persones. Podràs 
trobar aquesta entitat al Pati Llimona els dimecres de 
19.30 a 21 h. 
Contacte: tothistoria@tothistoria.cat

SAFI - STOP ALS FENÒMENS 
ISLAMÒFOBS A CATALUNYA
saficatalunya.webs.com
És un col·lectiu multidisciplinar, plural i independent, 
que es proposa com a espai de trobada, recerca, 
formació i denúncia al voltant dels discursos i pràctiques 
islamòfobes, sobretot les que tenen lloc al territori català. 
Contacte: saficatalunya@gmail.com 
 
SOS MONUMENTS
sos-monuments.org
Entitat sense ànim de lucre, cívica, que defensa la 
conservació del patrimoni. Fem xerrades i “Aules”, taules 
rodones sobre temes de patrimoni. Aquestes activitats es 
realitzen al Pati Llimona i són obertes a tothom. 
Ens trobeu al Pati Llimona el 2n i 3r dilluns de cada mes 
de 19.30 a 21 h.
Contacte: sosmonuments@gmail.com
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Més informació: muntdemots.org
VISIONAT OBERT DE 
PORTAFOLIS FOTOGRÀFICS

Si tens un projecte fotogràfic i vols tenir l’opinió 
de professionals experts, apropa’t i aprofita 
d’aquest espai d’aprenentatge. Els visionats 
del Pati Llimona són una trobada per afavorir 
el coneixement i l’aprofundiment de la 
fotografia entre professionals, estudiants i 
apassionats de la fotografia. Una excel·lent 
oportunitat per evolucionar i consolidar el teu 
projecte fotogràfic. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia obligatòria

Més info:https://patillimona.net/17-9-visionat-
obert-de-portafolis-fotografics/

ESTIMAT DIARI…

Des de mitjans de setembre i fins a finals 
d’octubre tindrem el gran luxe d’acollir l’exposició 
Estimat Diari. Aquest projecte és una mostra 
de dibuixos, imatges i textos creats per infants 
de Barcelona en el període de confinament 
de març a juny d’enguany. Una explosió de 
sentiments, emocions, experiències viscudes i 
aprenentatges que recull i posa en valor mirades 
que se sumen a la memòria col·lectiva de la 
nostra ciutat.

Aquesta activitat formarà part del programa de 
La Mercè 2020, i l’exposició es podrà visitar 
també els festius 24, 26 i 27 de setembre en 
horari de 10 a 14 i de 16 a 20 h. 

RE-GENERA’T 

Les identitats de gènere i la diversitat sexual 
són considerades, cada dia més, qüestions 
fonamentals per desenvolupar les capacitats 
humanes i impulsar la igualtat d’oportunitats. Un 
dels principals objectius del cicle Re-GENERA’t és 
potenciar i consolidar un espai d’intercanvi amb el 
teixit social i educatiu del barri Gòtic, que permet-hi 
ampliar consciències i multiplicar el coneixement.

[Novembre:  DESARTICULANT LES 
MASCULINITATS al voltant del 25N] 
Estigueu atentes a la programació, al novembre 
treballarem les masculinitats al voltant del 
25 N (Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
violència envers les dones). 

Més informació: https://patillimona.net/
regeneratt/

DESTACATS 
TARDOR 2020

FESTIVAL MUNT DE MOTS 2020

Aquesta tardor no podia faltar la cita amb 
el  Festival de Narració Oral de  Barcelona, 
amb més 30 narradors i un munt d’activitats 
programades a la ciutat. Serà la setmana del 19 
al 24 d’octubre. La ciutat de Barcelona s’omplirà 
de contes per a petits i grans. Com sempre la 
cloenda es farà el dissabte al Pati Llimona amb 
els diferents convidats d’aquesta edició. 
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La inscripció serà efectiva un cop pagada la 
quota establerta, preferiblement amb targeta de 
crèdit o dèbit.

No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

Cal conservar el rebut de pagament i el full 
d’inscripció del taller.

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en 
concepte de material que s’haurà d’abonar el 
primer dia de classe.

En cap cas es retornaran els diners de la 
matrícula, tret d’algun cas molt excepcional 
justificat i només durant la primera setmana d’inici 
del taller.

Si el taller no arriba al nombre d’alumnes 
estimat, el centre farà la devolució de l’import 
corresponent durant els 15 dies posteriors a 
l’inici de taller. No es farà cap devolució passats 
aquests 15 dies.

El Centre es reserva el dret d’admissió d’aquelles 
persones que no respectin la feina dels docents 
i personal del centre, així com el procés 
d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.

 

AVÍS IMPORTANT:

En cas de força major derivada de la crisi 
sanitària actual, el centre podrà adaptar 
aquesta activitat perquè es pugui realitzar 
en format virtual, i es reserva el dret a 
canviar el professorat, el calendari de 
les sessions i l’horari. Aquesta variació 
no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès.

 INSCRIPCIONS TARDOR 2020

TOTA LA INFORMACIÓ DELS TALLERS
Pots consultar totes les propostes de 

tallers i els seus continguts a: 
patillimona.net

On line i presencials: a partir del dimarts 
15 de setembre a les 10 h i fins al 10 de 
novembre de 2020
https://inscripcions.patillimona.net/ccivic
Horari presencial: de dilluns a divendres de 
10 a 14 i de 16 a 20 h.

Promoció LA MERCÈ
Els dies 25 i 28 de setembre, si fas inscripció 
presencial, podràs optar a un segon taller al 
50% de la llista que publicarem al nostre web 
el dimarts, 22 de setembre.
 
Ajuts per a  Persones a l’Atur i amb 
Discapacitat residents a Barcelona:
Les inscripcions per a persones aturades i 
amb Discapacitat seran només presencials i 
fins al 15 d’OCTUBRE de 2020. 

Persones a l’Atur: tens dret a fer UN taller 
per trimestre amb el 50% de descompte. 
Persones amb Discapacitat: Les persones 
amb reconeixement de discapacitat d’entre 
el 33% i el 64% podeu gaudir d’una 
reducció del 50% en la tarifa dels tallers; 
i aquelles que tinguin un reconeixement 
igual o més que el 65% poden gaudir d’una 
reducció del 75% en la tarifa dels tallers. 

Imprescindible aportar la 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

en el moment de fer la inscripció. 
Consulta el nostre web. 


