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CICLE DE CINEMA Amb ulls d’infant 

LA VIDA DE CALABACÍN

Dilluns 8 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Claude Barras. Suïssa-França, 2016. Durada: 66 min
Castellà

Després de perdre la seva mare, un nen ingressa en un centre 
d’acollida i hi coneix altres nens orfes a qui la vida els ha girat 
l’esquena. Céline Sciamma signa el guió d’aquesta pel·lícula 
d’animació en stop-motion delicada, emocionant, original i 
positiva.

ESTIU 1993

Dilluns 5 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Carla Simón. Catalunya, 2017. Durada: 94 min
Català

Frida és una nena de sis anys que, després de la mort de la 
mare, afronta el primer estiu de la seva vida amb la seva nova 
família adoptiva, lluny de l’entorn que li és conegut i en ple 
camp.

LA HABITACIÓN

Dilluns 5 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Lenny Abrahamson. Irlanda, 2015. Durada: 118 min
Castellà

El Jack i la seva mare viuen tancats en una habitació. Per a ell 
és la seva llar; per a ella, l’habitacle on és segrestada des de 
fa set anys. Amb gran tenacitat i enginy, ha creat en aquest 
espai reduït una vida aparentment normal per al seu fill. No 
obstant això, la curiositat del Jack va creixent, igual que la 
desesperació de la seva mare, que sap que l’habitació no 
podrà contenir ambdues coses gaire més temps.

AUDIOVISUALS
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CONFERÈNCIES

REFLEXIONS D’1 H

VIATGE A LA TERRA DELS INUITS

Dilluns 29 de gener
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en la 
cultura inuit i viatger polar
Conferència

Sota el guiatge de l’antropòleg i viatger polar Francesc Bailón, 
i a través de les imatges i les seves vivències i experiències 
àrtiques, coneixerem el poble inuit, un dels últims bufs 
d’humanitat que queden al nostre planeta.

Activitat vinculada:
Exposició “Viatge a la terra dels inuits” 
Del 15 de gener al 5 de febrer 

Més informació a la pàgina 3.

ISMENE

Dilluns 12 de març
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Imma Colomer i Fina Rius
Conferència col·loqui

Ismene va ser una de les supervivents a la tragèdia atroç de la 
seva nissaga en l’antiga Grècia. Quan accepta el repte de la 
invitació a la conferència, no ho fa amb la intenció de justificar 
els seus actes, sinó per trobar respostes a les qüestions que 
l’agiten i la consumeixen. Però, qui és Ismene? “Volia morir 
heroicament per fer-se perdonar de no ser heroica”. La seva 
germana Antígona és millor que ella? Jutjar-la és molt fàcil.

Monòleg teatral en format conferència acompanyat d’un 
debat-fòrum.
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WORKSHOP | EXPOSICIONS

WORKSHOP

SLAMMERS

Del 30 de gener al 20 de febrer
Dimarts de 20.30 h a 22.00 h
A càrrec de: 
Elisabet Fernández: actriu i directora escènica
José Luis Cabeza: Payaso Manchego, poeta
Taller i mostra

Poesia performativa, poesia en escena. L’slam és avui un dels 
moviments poètics més vitals i amb més projecció. Si voleu 
aprendre’n, desenvolupar-vos-hi i tenir nocions de com cal 
fer-ho en públic, apunteu-vos-hi! Inclou quatre sessions de 
treball i, com a cloenda, podreu mostrar la vostra feina en la 
sessió Slammers en acció, el 27 de febrer, dins del programa 
d’activitats de Relats en Femení.

Cal inscripció prèvia a partir del 16 de gener al Punt 
d’Informació del Centre o bé trucant al 93 450 89 17.

EXPOSICIÓ

“VIATGE A LA TERRA DELS INUITS”

Del 15 de gener al 5 de febrer
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Francesc Bailón
Fotografies, dibuixos i textos

A través dels ulls i les reflexions de Francesc Bailón Trueba, 
antropòleg i viatger polar, ens aproparem als inuits, un poble 
més conegut pel seu nom que per la seva realitat cultural.

Inauguració:  
Dilluns 15 de gener a les 19.30 h

Activitats vinculades: 

 “Viatge a la terra dels inuits”. 
Dilluns 29 de gener a les 19.30 h
Conferència

Visita guiada familiar i mostra de jocs tradicionals dels inuits. 
Divendres 2 de febrer a les 18.00 h 
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
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ARA TOCA...     A cappella

MuOM

Dijous 18 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Josep M. Aragay, Sylvan Farran, Xevi GaTa, Joaquín Manjón, 
Nerea de Miguel, Riccardo Parenti, Moisés M. Pérez i  
David Sitges-Sardà
Música vocal

MuOM presenta Ecstatic Voices, una experiència contemplativa 
a l’abast de tothom. Veus guturals que evoquen els sons de 
les profunditats de la Terra i delicats sobretons que connecten 
amb el cel... Cada cantant de MuOM utilitza la tècnica vocal 
dels cants harmònics. Un recital coral atípic, ple d’harmonies 
màgiques.

IN CRESCENDO

Dijous 15 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Paula Aparicio, Queralt Barbany, Miquel Fernández,  
Julen Gerrikabeitia, Sam López, Inés Martí de Veses,  
Laia Martínez, Arnau Oliver, Elena Oliver, Anna Pérez,  
Lluís Pérez i Maria Rosa Rodríguez
Música vocal

El grup vocal In Crescendo presenta un concert totalment a 
cappella amb cançons del seu nou disc, Ínfimit, i un recull dels 
temes que han fet els darrers anys de carrera.

VEDO UNA VOCE

Dijous 15 de març 
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de L’ombelico di Mondo
Esther Condal, Catalina Moll, Diana Palau i Pablo Selnik
Música vocal

Vedo una voce juga amb la improvisació vocal per trobar 
l’emoció dins l’espai i estableix noves arquitectures sonores 
que transformen les relacions dels que hi habiten. Improvisació 
lliure vocal que experimenta i busca els límits expressius de la 
veu.
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MÚSICA

CLÀSSICA

MY FAVOURITE BACH

Dijous 11 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Laura Gaya: violí

L’artista ens presenta una introspecció cap a l’univers del 
cèlebre compositor Johann Sebastian Bach, seleccionant 
les seves peces preferides de l’obra cabdal per a violí sol: 
les Sonates i Partites, interpretant els moviments més bells 
d’aquest repertori.

VIATGE PEL MÓN DEL LIEDER

Dijous 8 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Alba Quinquillà: veu soprano
José Antonio Tolosa: piano

Una proposta que va des de Richard Strauss i Hugo Wolf 
fins a Alexander von Zemlinsky i que acaba a Catalunya, 
amb Joaquim Serra. Un recorregut per la vida emocional i les 
històries d’aquests compositors, que van saber copsar el món 
que els envoltava a través de breus pinzellades sonores.

MELODIES ENTRELLAÇADES

Dijous 1 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Sara Bañeras: soprano
Maria Bañeras: soprano
Esther Vilar: piano

Els duets lírics més bells per a dues sopranos del panorama 
musical, amb peces de Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns 
o Quilter. El duo juga a entrellaçar les veus de les germanes 
Bañeras, que es confonen i es fusionen en una sola unitat: una 
respiració, una intenció, una harmonia... doble emoció!
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ATTREZZOS

TICS

Dijous 25 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Discret Impro
Teatre i noves tecnologies

Tics és un arriscat i divertit espectacle d’improvisació teatral 
amb la incorporació de les noves tecnologies com a eina de 
contacte entre el públic i els actors en escena.

La comèdia està servida: l’agència d’espionatge TICS, la més 
capdavantera i menys coneguda pel fet de ser secreta, haurà 
de salvar el món, un cop més.

PIEDRAS EN LOS BOLSILLOS

Dijous 22 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Sonámbulos
Teatre físic

Espectacle de teatre físic que combina la comèdia, el mim 
i una genial destresa de dos actors que interpreten 15 
personatges. Mitjançant l’humor s’aborden temes de gran 
impacte social, com ara la immigració i els estereotips racials, 
en una història ambientada en un rodatge a Mèxic d’una 
pel·lícula de Hollywood.

ROIG

Dijous 22 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Mònica Lucchetti, Carles Beltran i Tànit Navarro
Teatre i música

Homenatge a Montserrat Roig. Un espectacle emotiu on, a 
més de fer divulgació de l’obra de l’autora, també trobarem 
records, olors, colors i emocions de la vida de Montserrat Roig 
i el seu entorn més estimat.
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PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES

CONTES AMB OLOR DE CEL BLAU

Dimarts 9 de gener
A les 17.30 h
Preu: 3,00 € 
A càrrec de Sherezade Bardaji
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’un adult
Espectacle de contes, llums i ombres

Primer contacte amb la paraula i l’oralitat. Un tastet a través 
dels sentits. Un viatge per a pares, mares i infants on trobarem 
contes, sons, olors i carícies. Un espai on s’aturarà el temps.

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de gener al Punt d’Informació 
del Centre o bé trucant al 93 450 89 17. 

CATACRIC, CATACRAC, LA MASOVERA SE’N VA AL MERCAT

Divendres 16 de febrer
A les 11.00 h
Preu: 3,00 € 
A càrrec de Rondallaire
Per a infants de 18 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Teatre d’ombres i música

Una matinada fresca, després d’una nit de tempesta... tot està 
capgirat. Com cada dia, la masovera se’n va al mercat amb el 
seu carro i el seu ruquet. Pel camí s’ho troba tot potes enlaire, 
però a ritme d’enginy i cançons ajudarà els seus amics i veïns 
en allò que faci falta.

Cal inscripció prèvia a partir del 31 de gener al Punt 
d’Informació del Centre o bé trucant al 93 450 89 17. 

PIU-PIU

Dimarts 6 de març
A les 17.30 h
Preu: 3,00 € 
A càrrec de Tutatis & Fes-t’ho Com Vulguis 
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Teatre

Espectacle ple de tendresa on les cançons, els elements 
visuals i la gestualitat captiven el públic en una història senzilla 
i plena de matisos. Una successió de pollets aniran naixent a 
la granja, cadascun amb les seves peculiaritats, i ens portaran 
de bracet a riure, a sorprendre’ns, a deixar-nos embolcallar 
per la veu de l’actriu...

Cal inscripció prèvia a partir del 21 de febrer al Punt 
d’Informació del Centre o bé trucant al 93 450 89 17. 

ESPECTACLES INFANTILS
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A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES

SANTA EULÀLIA

LA PARSIMÒNIA TRANQUIL·LA

Divendres 9 de febrer
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Tirabec
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Teatre i taller

Tots els animals han estat convidats a la gran festa del Lleó 
i, és clar, la tortuga Parsimònia no s’ho vol perdre. El camí és 
difícil, a vegades la informació és errònia i s’ha de corregir la 
ruta, però si es té paciència i autoconfiança no hi ha obstacles 
insalvables. 

Aquest conte de Michael Ende ens explica amb humor com 
la perseverança i l’esforç ens poden ajudar a arribar allà on 
desitgem.

FÉLICITÉ

Dimarts 13 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Alain Gomis. Alemanya, Bèlgica, França, Líban, Senegal, 2017. 
Durada: 123 min
VOSE

Félicité és una dona independent i orgullosa que treballa 
de cantant en un bar de Kinshasa. Quan puja a l’escenari 
sembla que oblida el món que l’envolta i les preocupacions 
quotidianes. A més, no triga gens a captivar el públic amb 
el ritme de la música i les seves poderoses i malenconioses 
melodies. Però un dia el seu fill té un accident greu. Mentre 
és a l’hospital, Félicité intenta aconseguir desesperadament 
els diners necessaris perquè l’operin. D’una manera frenètica, 
recorrerà els barris més pobres i més rics de la capital 
congolesa.

Dins del cicle “Cinema africà i dona”, organitzat per l’Associació 
Africadoolu www.africadoolu.com

ESPECTACLES INFANTILS | DIADES I FESTIVITATS 
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RELATS EN FEMENÍ                   18è Premi de Relats Curts

Es convoca la 18a edició del Premi de Relats Curts amb 
l’objectiu de crear un espai de reflexió, creativitat i expressió 
literària per a dones.

BASES

PARTICIPACIÓ

Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys. 

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

Els treballs que optin al premi cal que siguin inèdits, de crea-
ció pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment. Els relats 
poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: 
català o castellà.
Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, 
que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories 
següents:
• Categoria Jove (de 16 a 25 anys)  
  Prosa en català o castellà
• Categoria Adults (de 26 anys en endavant)  
  Prosa en català o castellà

TEMÀTICA 

Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la 
temàtica és lliure.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 
escrits amb el tipus de lletra Arial 12. Els folis cal que s’hagin 
redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

EL LLIURAMENT DELS TREBALLS 

Opcions de lliurament:
• Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del 
Centre Cívic Sagrada Família, al carrer de Provença, 480, 08025 
Barcelona.
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i 
la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar 
acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de 
fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de 
l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, 
ciutat i codi postal).
• Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net 

S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats 

RELATS EN FEMENÍ
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presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la 
categoria en què es concursa. Al text del missatge caldrà fer-hi 
constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i cognoms 
de l’autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, la ciutat i el 
codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol, 
el pseudònim i la categoria
Els treballs es poden presentar del 20 de novembre de 2017 
al 9 de febrer de 2018, dins de l’horari del Punt d’Informació  
del Centre: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 21 h; 
dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h, i diumenges, de 10 h 
a 14 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el dimecres 7 de març de 
2018 a les 19.00 h, a la sala d’actes del Centre Cultural Sagrada  
Família. La capacitat de la sala és limitada.

EL JURAT

El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones 
vinculades directament o indirectament al món de la lectura i 
la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la 
temàtica de gènere.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no 
s’ajustin a les bases; escollir-ne les guanyadores; declarar 
desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions 
honorífiques que consideri oportunes, i dirimir qualsevol 
eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran 
inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la 
qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un 
tractament dels rols de gènere no estereotipat

PREMIS

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues 
categories (import subjecte a retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. 
Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades 
necessàries a aquest efecte.

ALTRES CONDICIONS

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, 
que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic 
o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels 
organitzadors.

EL FET DE PARTICIPAR EN EL PREMI

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació 
d’aquestes bases.
Organitzen el premi: 
Centre Cívic Sagrada Família i  
Biblioteca Sagrada Família–Josep M. Ainaud de Lasarte

RELATS EN FEMENÍ

10



ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

Dimecres 7 de març 
A les 19.00 h 
Activitat gratuïta
Capacitat de la sala d’actes limitada
A càrrec de la periodista Laura Sangrà

Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura 
signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors.
Recital de poesia a càrrec de Mireia Calafell.
Copa de cava.

“IL·LUSTRADORES”

Del 12 de febrer al 18 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
Organitzat per la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud 
de Lasarte
Exposició

Cada vegada més veiem com els llibres il·lustrats i còmics 
fets per dones agafen protagonisme. L’exposició d’aquest 
any vol ser una mostra d’aquestes dones il·lustradores, 
transgressores, que donen una nova visió del món. 

SLAMMERS EN ACCIÓ

Dimarts 27 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mostra en directe

Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació 
Slammers, on podreu descobrir el talent dels participants i 
submergir-vos en el món de la poesia performativa i la poesia 
en escena.

WORKSHOP SLAMMERS

Del 30 de gener al 20 de febrer
Dimarts de 20.30 h a 22.00 h
Taller

Cal inscripció prèvia a partir del 16 de gener al Punt 
d’Informació del Centre o bé trucant al 93 450 89 17. 

Més informació a la pàgina 3.

BLOG DE RELATS EN FEMENÍ

Tota l’actualitat del premi i del concurs de Microrelats on line a: 
www.premirelatsenfemeni.cat

RELATS EN FEMENÍ
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TALLERS HIVERN 2018

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Les inscripcions es duran a terme a partir de l’11 de desembre.

INSCRIPCIÓ ON LINE
Les inscripcions es duran a terme a partir de l’11 de desembre  a 
les 9 h des de la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net. 
Si les places on line estan exhaurides cal consultar al Centre Cívic. 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL
•  Centre Cívic Sagrada Família C/Provença, 480.

De dilluns a divendres, de 9 a 15.30 h i de 16.30 a 21 h, 
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h.
Cal presentar el DNI per formalitzar la inscripció.
El primer dia d’inscripcions, l’11 de desembre, es repartiran 
números en cada torn a partir de les 8.45 h i de les 16 h.
Es faran 350 inscripcions en cada un dels torns.
Les inscripcions i el pagament de la matrícula es poden fer 
mitjançant targeta o ingrés bancari (a retornar al Centre en un 
termini màxim de dos dies).

•  Oficina Tiquet Rambles
Palau de la Virreina. La Rambla, 99 
De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h

TALLERS EN FAMÍLIA:

Aquestes inscripcions es faran a partir del 13 de desembre  
en horari d’inscripcions tant presencials com on line.

INFORMACIÓ

Els cursos s’iniciaran la setmana del 8 de gener de 2018.
La data de finalització varia segons el nombre de sessions. 
Les places són limitades.

PREU HORA TALLERS:
•Curs genèric: 4,11 €/h sense IVA (4,97 €/h amb IVA)
•Per a infants: 2,66 €/h sense IVA (2,93 €/h amb IVA)
El preu no inclou les despeses de material.

Al web del Centre Cívic trobareu la informació ampliada del 
vostre taller i la normativa del Centre.
Un cop iniciada la programació dels tallers (8 de gener)  
no es retornarà, en cap cas, l’import de la matrícula.

El Centre Cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que 
no hagi assolit un mínim de participants.
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TALLERS HIVERN 2018

RECURSOS

EN PARLEM...

ELS HOMES I EL MÓN 
AFECTIU: POSANT 
CONSCIÈNCIA A LES 
NOSTRES RELACIONS

Dimecres 24 de gener 
de 19.30 h a 21 h
A càrrec del Projecte Canviem-ho,
SAH
Gratuït

En aquesta xerrada-taller abordarem, 
amb una perspectiva de gènere i 
d’anàlisi de les masculinitats, les 
maneres en què els homes es vincu-
len amb les seves parelles o relacions 
afectives i sexuals. Identificarem els 
principals obstacles que interferei-
xen en la construcció de relacions 
saludables, i també els mites i les 
expectatives sobre l’amor i les rela-
cions íntimes. Alhora, analitzarem els 
diferents tipus de vincles amorosos, 
així com els rols més habituals que 
sorgeixen en una relació.

COM ALIMENTAR-NOS  
A L’HIVERN

Dijous 18 de gener
de 19 h a 20.30 h
A càrrec de Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com
Preu: 7,45 €

Aquest taller us farà conèixer els ali-
ments de l’estació d’hivern i, també, 
com podem cuinar-los per aprofi-
tar-ne totes les propietats.

PRIMERS AUXILIS  
EN INFANTS

Dimecres 10 de gener
de 17 h a 21 h
A càrrec Anna Moreno, llevadora 
de l’equip Migjorn i infermera
Preu: 19,89 €

En aquest taller teòric i pràctic apren-
drem les tècniques bàsiques per 
afrontar-nos a situacions de risc vital, 
com ennuegaments, aturades car-
diorespiratòries, cremades…
Espai per a dubtes personals.

ALIMENTACIÓ PER A 
NADONS. BABY LED 
WEANING

Dimecres 24 de gener
de 17.30 h a 19.30 h
A càrrec d’Ivanna Gómez,
Comer feliz
Preu: 9,95 €

El babyled weaning és un mètode 
respectuós per acompanyar el 
nadó en la introducció de l’alimen-
tació sòlida. És una alimentació a 
demanda, sense triturats i sense 
amagar sabors, que respecta els 
ritmes de cada infant. Sessió teòrica.

SÒL PELVIÀ: AQUEST 
GRAN DESCONEGUT 
ÉS NORMAL  
“PIXAR-SE DE RIURE”?

Dimecres 21 de febrer 
de 18 h a 20 h
A càrrec d’Espai Alè, 
www.espaiale.cat
Preu: 9,95 €

El sòl pelvià és el conjunt de músculs 
que tanquen el sòl de la pelvis. Popu-
larment parlant, són els músculs que 
tenim entre les cames.
El sòl pelvià és el responsable no 
solament de la contenció urinària, 
sinó del bon funcionament de la 
bufeta, la vagina, la matriu i el recte.
Parlarem dels perquès del perineu: 
per què té problemes? Com el 
podem ajudar? Quines són les 
situacions de risc? Quins són els 
símptomes d’alerta?...
La prevenció és la millor solució. El 
coneixement és el primer pas.
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CURA DE LA SALUT 
INTESTINAL

Dimecres 31 de gener
de 19 h a 21 h
A càrrec de Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com 
Preu: 9,95 €

Parlarem de com podem millorar el 
nostre sistema digestiu a través de 
l’alimentació i els hàbits saludables, 
de com millorar el nostre sistema 
immunitari, la nostra salut hormonal 
i fins i tot emocional.

LA RESPIRACIÓ,  
LA CLAU DE LA VIDA

Dimecres 14 de març 
de 18 h a 20 h
A càrrec d’Espai Alè, 
www.espaiale.cat
Preu: 9,95 €

Aquest curs pretén explicar i sentir 
els perquès i els beneficis d’una 
respiració correcta, és a dir, una 
respiració completa. Però parlar 
de respiració és parlar, sobretot, de 
diafragma. Coneixerem el diafragma, 
el gran múscul respiratori, i enten-
drem la importància absoluta del 
bon funcionament d’aquest múscul. 
Veurem que una bona respiració 
va molt més enllà del sistema res-
piratori. El moviment del diafragma 
afecta la circulació sanguínia, el sis-
tema digestiu, el sistema muscular, la 
postura i, sobretot, el sistema nerviós. 
La respiració afecta tot el cos, tots els 
sistemes. És per això que la respira-
ció és la clau de la vida.

IDIOMES

ANGLÈS DES DE CERO

Dimarts de 16.30 h a 18 h
(Continuació del 1r trimestre)  
Professor: Ramon Codina
Preu: 74,60 €

ANGLÈS CONVERSA 
INTERMÈDIA

(A) Dilluns de 10 h a 11.30 h
(B) Dimecres de 18 h a 19.30 h
(C) Dijous de 19.30 h a 21 h
Professors: Laia Fanlo i
Ramon Codina
Preu: 74,60 €

Curs pràctic de conversa en anglès 
adreçat a persones amb un nivell mitjà.
Vols passar una bona estona parlant 
anglès?
Tractarem de diferents temes tot 
repassant algunes estructures gra-
maticals i expressions interessants, 
practicarem l’audició i portarem a 
terme jocs que ens faran parlar.

LET’S SPEAK ENGLISH

Dimecres de 10 h a 11.30 h
Professora: Laia Fanlo
Preu: 74,60 €

Curs pràctic de conversa en anglès 
adreçat a persones amb un nivell 
avançat.
Tractarem de diferents temes tot 
repassant algunes estructures gra-
maticals i expressions interessants, 
practicarem l’audició i durem a terme 
jocs que ens faran parlar.

ANGLÈS PER VIATJAR

(A) Dimarts de 18 h a 19.30 h 
(nivell mig)
(B) Dimarts de 19.30 h a 21 h
(nivell bàsic)
Professora: Mariana Gleiser
Preu: 74,60 €

Per a aquelles persones que, tot i 
haver assolit un nivell molt bàsic de 
coneixements d’anglès, no se senten 
segures a l’hora d’afrontar situacions 
típiques que es presenten quan es 
fa un viatge.

CURS BÀSIC DE RUS

Dilluns de 19.30 h a 21 h
Professora: Irina Semerenko
Preu: 74,60 €

Amb una professora nadiua apren-
dràs vocabulari bàsic, i expressions 
senzilles que t’ajudaran a conèixer 
aquesta llengua.
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LECTURES, CONVERSA 
I DEBAT SOBRE TEMES 
D’ACTUALITAT EN 
ANGLÈS

Dimarts de 16.30 h a 18 h
Professora: Mariana Gleiser
Preu: 74.60 €

Vols practicar el teu anglès oral, 
millorar-ne la fluïdesa i el vocabulari, 
però ja no vols fer sempre el mateix 
i parlar dels mateixos temes? Et pro-
posem un taller una mica diferent. 
Triarem temes d’interès comú del 
grup i farem lectures d’articles i textos 
(periodístics, de revistes generals 
i per a estudiants d’anglès, fins i tot 
literaris). Cada alumne farà una pri-
mera lectura a casa i ho posarem tot 
en comú, en farem una lectura crítica 
i un petit debat.

ALEMANY “NIVELL 0”

(A) Dilluns d’11.45 h a 13.15 h
(B) Dilluns de 18 h a 19.30 h
Professora: Laia Fanlo
Preu: 74,60 €

Aprendrem la gramàtica bàsica i 
vocabulari útil d’una manera amena 
i lúdica.
Treballarem les presentacions i altres 
estructures simples per poder formu-
lar els nostres primers diàlegs breus 
i senzills, com és ara anar a comprar 
al supermercat.
Consulteu el temari a la pàgina web.

ALEMANY “NIVELL 1”

Dimecres de 18 h a 19.30 h
Professora: Laia Fanlo
Preu: 74,60 €

És una continuació del nivell 0.  
Per accedir a aquest nivell s’ha d’ha-
ver cursat el curs anterior en el centre 
o bé tenir-ne els coneixaments cor-
responents al nivell anterior.
Continuarem aprenent de manera 
amena i lúdica.
Consulteu el temari a la pàgina web.

ALEMANY “NIVELL 2”

Dimarts d’11.45 h a 13.15 h
Professora: Laia Fanlo
Preu: 74,60 €

És una continuació del nivell 1. Per 
accedir a aquest nivell s’ha d’haver 
cursat el curs anterior en el centre o 
bé tenir-ne els coneixaments corres-
ponents al nivell anterior.
Continuarem aprenent de manera 
amena i lúdica.
Consulteu el temari a la pàgina web.

ALEMANY CONVERSA 
BÀSICA

(A) Dimecres d’11.45 h a 13.15 h 
(Bàsic)
(B) Dimarts de 10 h a 11.30 h 
(Mitjà)
Professora: Laia Fanlo
Preu: 74,60 €

Requereix tenir coneixament de 
l’idioma.
Posarem en pràctica diàlegs sen-
zills que ens ajudaran a poder-nos 
comunicar quan viatgem. Ampliarem 
vocabulari i estructures gramaticals 
interessants. S’ha d’haver cursat els 
tres primers nivells d’alemany en el 
centre o bé tenir coneixament del 
temps verbal en present i perfecte. 
Taller dinàmic i amè.

INICIACIÓ AL FRANCÈS

(A) Dilluns de 12 h a 13.30 h
(B) Dilluns de 18.30 h a 20 h
Professora: Stéphanie Pimet
Preu: 74,60 €

Comences amb el francès? Aquest 
curs és per a persones que volen 
iniciar-se en aquest idioma o 
refrescar-lo.
Aprendrem la gramàtica bàsica i el 
vocabulari útil per poder començar a 
parlar i fer-te entendre, a presentar-te 
i mantenir converses bàsiques.
Consulteu el temari a la pàgina web.
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FRANCÈS “1”

Dilluns de 20 h a 21.30 h
Professora: Stéphanie Pimet
Preu: 74,60 €

Aquest curs s’adreça a tothom 
qui pugui mantenir una conversa 
bàsica o vulgui consolidar la seva 
base. L’objectiu és ampliar el voca-
bulari i millorar l’expressió oral i la 
comprensió auditiva. Revisarem les 
estructures apreses i les enriquirem 
perquè puguem comunicar-nos amb 
confiança en situacions quotidianes.

CONVERSA EN FRANCÈS

(A) Dimarts de 10.30 h a 12 h
(Bàsic)
(B) Dimarts de 12 h a 13.30 h
(Mitjà)
(C) Dimarts de 19.45 h a 21.15 h
(Mitjà)
Professora: Stéphanie Pimet
Preu: 74,60 €

Curs de conversa amb una profes-
sora nadiua.
Cal tenir-ne nocions.

FES-HO PER TU

ELABORACIÓ  
DE SABÓ PER TENIR  
CURA DE LA ROBA 

Divendres 12 de gener
de 17.30 h a 20.30 h
Professora: Isabel Zaro de 
“Los Jabones de Luna”
Preu: 14,92 € + suplement

Elaborarem un sabó per rentar la 
roba amb oli d’oliva, un detergent 
líquid per a la rentadora i un suavit-
zant per a la roba.

ELABORACIÓ  
D’ESPELMES

Divendres 26 de gener
de 17.30 h a 20.30 h
Professora: Isabel Zaro, 
de Los Jabones de Luna
Preu: 14,92 € + suplement

T’agradaria aprendre a fabricar una 
espelma sense tòxics? Elaborarem 
espelmes de te, espelmes decorati-
ves de gel i espelmes de massatge 
amb ceres vegetals i olis essencials.

SABÓ DE GARNATXA I 
TAST DE GARNATXES

Divendres 2 de març
de 17 h a 19 h (sabó) i 
de 19 h a 21 h (tast)
Professora: Isabel Zaro, 
de Los Jabones de Luna
Preu: 19,89 € + suplement

Elaborarem un sabó de garnatxa 
dolç i després, quan acabem, apro-
fitarem l’avinentesa per fer un tast de 
monovarietals de garnatxes de dife-
rents zones.

LA TÈCNICA KOKEDAMA

Dimecres 10 de gener
de 18.30 h a 20.30 h
A càrrec de Les Marietes
Paisatgisme
Preu: 9,95 € + suplement

La kokedama és una tècnica artesa-
nal japonesa molt antiga, per mitjà de 
la qual es manipulen plantes naturals 
vives amb l’objectiu de crear-los un 
test orgànic propi. El resultat són 
plantes que viuen contingudes en 
una bola de molsa i que no necessi-
ten ser col·locades en un test.

MERCATS DE FLORS. 
POSA’T FLORS

Dimecres 17 de gener
de 18.30 h a 20.30 h
A càrrec de Les Marietes 
Paisatgisme
Preu: 9,95 € + suplement

En aquest taller aprendràs a crear els 
teus propis complements florals i a 
donar un toc particular i elegant a les 
teves creacions: farem corones, dia-
demes, corsage i boutonnière.
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MERCATS DE FLORS.  
FLOR DIBUIXADA / FLOR 
LÍQUIDA

Divendres 24 de gener
de 18.30 h a 20.30 h
A càrrec de Les Marietes
Paisatgisme
Preu: 9,95 € + suplement

En aquest taller es realitzaran tints 
naturals, estampació natural i segells 
creant el teu propi exlibris amb motius 
florals.

RESTAURACIÓ DE MOBLES

(A) Dilluns de 17.30 h a 19.30 h
(B) Dilluns de 19.45 h a 21.45 h
(C) Dimecres de 18 h a 20 h
Professor: Jesús Zornoza
Preu: 79,57 € + suplement

Cal portar mobles petits.

BRICOLATGE DOMÈSTIC

Dilluns de 19 h a 21 h
Professor: Alexandre Jodar
Preu: 59,68 € + suplement

Aprèn a fer petites reparacions de 
casa, ja siguin d’electricitat, aigua, 
pintura, fusteria, o de paleta. Tin-
gues la casa al dia amb un bon 
manteniment.

LA TEVA CASA TAMBÉ  
POT SER “DIVINITY”

Dimecres de 19.30 h a 21 h
Professora: Gabriela Rojman
Preu: 59,68 €

Taller pràctic de decoració. Es tracta 
d’adquirir eines de distribució, color, 
il·luminació, mobiliari amb casos 
pràctics (abans i després de la inter-
venció) i, també, casos que portin 
els mateixos alumnes.

INICIACIÓ A 
L’AUTOMAQUILLATGE

Dimarts de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Anna Mundet
Preu: 69,62 €

Aprèn a ressaltar la teva bellesa! En 
aquest curs aprendràs les bases i els 
trucs de maquillatge, i fins a 7 maqui-
llatges diferents per al dia a dia!

AUTOMAQUILLATGE  
PER A BODES

Del 27 de febrer  al 13 de març
Dimarts de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Anna Mundet
Preu: 29,84 €

ARMARI FELIÇ,  
INSPIRAT EN EL MÈTODE 
MARIE KONDO

Dimecres de 20 h a 21.30 h 
(inici 31 de gener)
Professora: Sílvia Uceda
Preu: 44,76 €

Inspirant-nos en el mètode de Marie 
Kondo, treballarem l’ordre de l’armari 
vestidor segons el mètode i les tècni-
ques d’assessoria d’imatge.

SIGUES EL TEU PROPI 
PERSONAL SHOPPER

Divendres de 18.30 h a 20 h
Professora: Sílvia Uceda
Preu: 44,76 €

En aquest curs es treballen totes les 
tècniques per saber què és el que 
et queda bé i el que necessites per 
potenciar la teva imatge.

GASTRONOMIA

Pots consultar també l’apartat “En 
parlem...”, on trobaràs alguna activi-
tat que et pot interessar.

SABÓ DE GARNATXA I 
TAST DE GARNATXES

Divendres 2 de març
de 17 h a 19 h (sabó)  
i de 19 h a 21 h (tast)
Professora: Isabel Zaro,  
de Los Jabones de Luna
Preu: 19,89 € + suplement

Elaborarem un sabó de garnatxa 
dolç i després, al finalitzar, aprofita-
rem per fet un tast de mono varietals 
de garnatxes de diferents zones.
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FERMENTS

Dilluns 19 i 26 de febrer
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Alex Pirla 
(Prabhu Sukh)
Preu: 19,89 € + suplement

Durem a terme classes teòriques 
i pràctiques, més degustació, per 
poder fer una pràctica satisfactòria 
i segura de la fermentació a casa. 
Aplicacions culinàries de ferments 
en la cuina del dia a dia.

BULLABESSA

Dijous 1 de març
de 19.30 h a 21.30 h
A càrrec d’El Peix al Plat
Preu: 9,95 € + suplement

Des del seu origen la bullabessa és 
un plat de pescadors de la Provença 
francesa, però s’ha anat perfeccio-
nant i ara és un dels plats mariners 
més cotitzat de la França mediter-
rània. En prepararem la recepta 
tradicional amb el peix fresc de les 
nostres costes, una condició neces-
sària per a l’èxit d’aquest plat exquisit.

RISOTTO AMB  
PEIX I MARISC

Dijous 8 de març
de 19.30 h a 21.30 h
A càrrec d’El Peix al Plat
Preu: 9,95 € + suplement

Encara que sembli complexa, 
aquesta petita obra mestra de la 
cuina tradicional italiana sobretot 
necessita peix i marisc fresc, un ritual 
rigorós i una mica de paciència. El 
resultat és un arròs per llepar-se’n 
els dits!

CUINA DE MERCAT  
AMB PRODUCTES  
DE TEMPORADA

Dilluns de 9.30 h a 11.15 h
A càrrec d’Escola de Cuinetes
Preu: 62,17 € + suplement

Ets un cuinetes? T’agrada descobrir 
nous plats? Taller de cuina de mercat, 
amb productes de temporada i plats 
amb molt de joc.

PEIX DE PROXIMITAT  
AMB CURRI 

Dijous 15 de març
de 19.30 h a 21.30 h
A càrrec d’El Peix al Plat
Preu: 9,95 € + suplement

En aquest monogràfic volem donar al 
peix de les nostres costes els sabors 
i aromes orientals. Agafarem el peix 
del dia, l’enriquirem amb un gran 
masala i n’obtindrem un plat únic 
on les espècies donaran al peix un 
sabor intens i picant.

LA GEOGRAFIA DE  
LA CUINA ITALIANA

Divendres de 20.15 h a 21.45 h
A càrrec de La mia scuola 
– italiano&cucina
Preu: 59,68 € + suplement

La cuina italiana es caracteritza 
per una increïble varietat de plats i 
sabors. Aquest curs vol ser un recor-
regut de les receptes italianes més i 
menys conegudes presentades geo-
gràficament, a travès de les diferents 
regions del Bel Paese. Un viatge gas-
tronòmic ple de sorpreses.

L’AMANIDA  
PERFECTA!

Dijous 22 de març
de 19.30 h a 21.30 h
A càrrec de Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com
Preu: 9,95 € + suplement 

T’agraden les amanides? Una ama-
nida pot ser un plat únic excel·lent si 
s’ha elaborat correctament.
Saps què ha de tenir perquè sigui 
prou nutritiva? En aquest taller pre-
pararem amanides boníssimes, 
saludables, tenint en compte la tem-
porada en què la mengem. A més, 
t’emportaràs un receptari amb tota la 
informació i moltes idees per posar-
les en pràctica a casa.
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CURRI  
DE LLENTIES

Dimarts 9 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

Hi ha mil maneres de preparar les 
llenties. A l’Índia és un dels plats 
bàsics de la gastronomia local. En 
aquest taller descobrirem els secrets 
del dal amb una versió fàcil i gustosa 
del famós curri!

DIY ENERGY BARS  
AND GRANOLA  
(EN ANGLÈS)

Dimarts 16 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

El DIY és el Do it yourself o cuina 
casolana. Combinem cereals i fruits 
secs per fer unes barretes energèti-
ques gustoses. També aprenem a fer 
un esmorzar saludable amb un cosí 
del musli: la granola.

SOUFFLES  
(EN FRANCÈS) 

Dimarts 23 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

Es tracta d’una delícia lleugera. El 
soufflé té secrets que explicarem en 
francès perquè sigui tot un èxit!

MARDI GRAS  
BEIGNETS

Dimarts 30 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

Si heu anat mai a la ciutat de Nova 
Orleans, a Louisiana, de ben segur 
que coneixeu els dònuts més famo-
sos del món. Si encara no els heu 
tastat, els descobrireu amb una 
recepta cosina dels nostres bunyols 
de vent.

QUE MACA,  
LA CÚRCUMA

Dimarts 6 de febrer
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

En aquest taller farem receptes 
per descobrir aquesta arrel tan 
beneficiosa.

PASTÍS NÚVOL

Dimarts 13 de febrer
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

Un pastís dolç i suau com un petó. 
Té el color i la textura delicada d’un 
núvol. L’acompanya una salsa cre-
mosa. El pastís ideal per sorprendre 
la teva parella el dia de sant Valentí.

NID DE PÂQUES

Dimarts 20 de març
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 7,45 € + suplement

Versió francesa i molt llaminera de la 
mona: le Nid de Pâques. Té sempre 
forma de corona i no hi poden faltar 
la xocolata ni una bonica decora-
ció amb ous de sucre. Una senzilla 
recepta de les millors pastisseries 
gal·les.

CARXOFA  
CREATIVA

Dilluns 8 de gener
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Diego Molina
Preu: 9,95 € + suplement

Sens dubte, la carxofa és la gran 
reina de l’hivern. Podem menjar car-
xofes fregides, farcides, en cremes, 
confitades, en truites, etc.
En aquest taller especial t’ense-
nyarem receptes de gurmets que 
et donaran idees per emprar car-
xofes en sorprenents plats d’autor. 
Viu la carxofa!
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ESPECIAL  
CROQUETES

Dilluns 5 de març
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Diego Molina
Preu: 9,95 € + suplement

En aquest taller monogràfic apren-
dràs tots els trucs i les tècniques 
que calen per preparar unes grans 
croquetes!
Parlarem de les proporcions de greix, 
farina i llet adequats per aconseguir 
unes croquetes cremoses i amb 
un sabor espectacular, de farcits 
originals i diferents arrebossats, de 
què cal fer per aconseguir unes 
croquetes cruixents per fora i super-
cremoses per dins.
Et convertiràs en tot un especialista 
de les croquetes!

CREMES LLEUGERES 
D’HIVERN 

Dimecres 10 i 17 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com
Preu: 14,92 € + suplement

Les festes de Nadal estan plenes 
d’excessos? Has menjat massa 
durant les festes? Vine a aquest taller 
i aprendràs a cuinar receptes senzi-
lles, lleugeres i delicioses que faran 
que els nostres dies d’hivern siguin 
més saludables.

ESPECIAL CUINA BASCA  
I PINTXOS 

Dilluns 12 i 19 de març
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Diego Molina
Preu: 19,89 € + suplement

La cuina basca té un gran renom 
internacional gràcies, en part, als 
seus pintxos convertits en obres 
d’art, i també als peixos i el marisc 
del Cantàbric, on s’emporta la palma 
el famós pil-pil i les carns i el conreu 
de variadíssimes verdures de l’inte-
rior del país.
En aquest taller farem un recorregut 
per receptes sorprenents d’una de 
les gastronomies d’Espanya més 
reconegudes a escala internacional.

CUINA VEGETARIANA 
PER A NO VEGETARIANS

Dijous de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Ivanna Gómez
Preu: 69,62 € + suplement

Coneix els avantatges d’una dieta 
amb menys proteïnes d’origen 
animal fent plats saborosos i salu-
dables sense carn, combinant els 
aliments per obtenir tots els nutrients 
necessaris

PASSEIG  
PER LES VINYES 
CATALANES

Dijous 15, 22 de febrer i 
1 i 8 de març
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Jordi Sabaté
Preu: 39,78 € + suplement

Farem un recorregut per algunes de 
les denominacions de Barcelona, 
Lleida, Girona i Tarragona.

INICIACIÓ  
AL TAST DE VINS

Dijous 11, 18, 25 de gener i 
1 de febrer
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Jordi Sabaté
Preu: 39,78 € + suplement

Educarem els sentits per poder apre-
ciar tot allò que una copa de vi ens 
pot suggerir.

INCORPORA  
LES ALGUES A  
LA TEVA CUINA

Dilluns 15 i 22 de gener
de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Isa Márquez
Preu: 19,89 € + suplement

En aquest taller coneixerem de prop 
els diferents tipus d’algues. Veurem 
les característiques d’aquesta 
verdura de mar, com es poden 
diferenciar i cuinar, i aprendrem les 
seves propietats. Receptes fàcils i 
saludables.
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MÉS ENLLÀ DEL SUSHI 
TRADICIONAL: 
TEMARISUSHI  
I OSHISUSHI 

Dilluns 29 de gener
de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Isa Márquez
Preu: 9,95 € + suplement

Podem preparar el sushi sense ser 
un expert itamae, amb diferents 
ingredients al peix cru i donant-hi 
formes diferents. Prepararem dos 
tipus de sushi, segurament els 
menys coneguts.

BAO BUNS

Dilluns 5 de febrer
de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Isa Márquez
Preu: 9,95 € + suplement

Per conèixer l’origen d’aquest pa 
hem de viatjar fins a Àsia. El bao és 
un protagonista fonamental dins de 
la gastronomia tradicional de carrer 
i, malgrat que a la resta del món és 
considerat un dels plats més trendy, 
és un dels màxims exponents de 
l’street food asiàtica.

SOPES ORIENTALS

Dilluns 12 de febrer
de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Isa Márquez
Preu: 9,95 € + suplement

Prepara a casa teva, i en pocs 
minuts, sopes orientals d’allò més 
gustoses sense haver de recórrer a 
les sopes precuinades. Descobreix 
alguns ingredients que podràs incor-
porar a la teva cuina i coneix diferents 
condiments i fideus.

CUINA PORTUGUESA

Dimecres 7 i 14 de febrer
de 20.15 h a 21.45 h
A càrrec de A Casa portuguesa
Preu: 14,92 € + suplement

Aprendrem, en portuguès, la cuina 
bàsica portuguesa, lleugera i saluda-
ble. En coneixerem els ingredients i 
les receptes més típiques de forma 
senzilla.

PATÉS  
VEGETALS

Dimecres 21 de febrer 
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Isa Márquez
Preu: 7,45 € + suplement

Els patés vegetals són una opció 
divertida, nutritiva i saludable per 
preparar entrepans, entrants o pica 
entre hores. Hi ha multitud de recep-
tes que podrem cuinar en poc temps. 
És molt pràctic preparar un parell de 
patés i anar-los consumint durant 
la setmana. Pràctics per portar a la 
platja o a la feina, amb uns crackers 
o unes galetes d’arròs.

CUINA  
FRANCESA

Dimarts 6 i 13 de març 
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Agnès Dapère
Preu: 14,92 € + suplement

Els secrets dels chefs francesos al 
vostre abast amb uns plats clàssics 
però fàcils i vistosos amb productes 
de temporada. Au menu: barque-
tes aperitives, Sopa d’esparrecs, 
Veau Marengo i tarta de llimona 
merengada.

CUINA  
BRASILERA

Dimecres 7 i 14 de març
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Sonia Faria
Preu: 14,92 € + suplement

Descobreix la història de la cuina 
brasilera, una perfecta fusió cultural 
on hi conviuen influències indíge-
nes, portugueses i africanes, una 
gastronomia plena de color i sabor, 
basada en productes variats degut 
al gran tamany del territori. Apren-
dràs receptes gustoses i variades, 
salades i dolces, a la vegada que 
culminen en una explosió de sabors 
que et transportaran al cor del Brasil.
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CUINA  
MEXICANA

Dimecres 24 i 31 de gener
de 20.15 h a 21.45 h
Professora: Margarita Torres
Preu: 14,92 € + suplement

Descobreix l’autèntica cuina mexi-
cana, els orígens, els processos 
i sobretot el fet que no sempre és 
picant, amb plats sorprenents i fàcils 
de preparar.

SALUT I CREIXEMENT  
PERSONAL

ACTIVITAT FÍSICA

TXI-KUNG

Dimarts de 17.30 h a 19 h
Professora: Alícia López
Preu: 74,60 €

Exercicis que, tot combinant la res-
piració i la relaxació, ens ajuden a 
mantenir la salut.

TAI-TXI

Dimecres de 17.30 h a 19 h
Professora: Alícia López
Preu: 74,60 €

L’art del tai-txi prové de l’antiga Xina. 
Aquesta disciplina d’origen marcial 
desenvolupa l’energia interna, d’aquí 
que els seus moviments siguin lents 
i fluids produint estats de relaxació i 
concentració. L’aprenentatge del tai-
txi millora la coordinació i la memòria, 
així com la força de cames i l’agilitat i 
flexibilitat de braços i columna.

IOGA DINÀMIC

(A) Dimarts de 19.15 h a 20.30 h
(B) Dijous de 17.30 h a 19 h
Professora: Elisabet Belmonte
Preu (A): 62,17 €
Preu (B): 74,60 €

IOGA INTEGRAL

Dijous de 17 h a 18.30 h
Professora: Karma Novau
Preu: 74,60 €

Síntesi dels mètodes tradicionals del 
ioga.

ZUMBA

(A) Dilluns de 20 h a 21 h
(B) Dilluns de 21 h a 22 h
Professora: Yhara Barruecos
Preu: 49,73 €

Activitat cardiovascular que combina 
exercicis de tonificació amb passos 
de balls llatins.

YAABA

Dimecres de 19 h a 20.30 h
Professora: Martina Lohse
Preu: 74,60 €

Yaaba significa ioga, acció, afro, 
Brasil, atenció.
En les classes de yaaba es desen-
volupen fusions de treballs corporals 
i ball (dansa africana i afrobrasilera) 
que tenen com a objectiu millorar 
la postura i l’estat de la columna 
vertebral; exercicis de tonificació i 
estiraments excèntrics que estiren i 
reforcen la musculatura. La part de 
ball ofereix un treball rítmic en què 
l’objectiu és sentir l’alegria que el 
ball transmet, per alliberar tensions 
i l’estrès.

GIMNÀSTICA DOLÇA  
I RELAXACIÓ

(A) Dilluns de 9.30 h a 11 h
(B) Dilluns de 18 h a 19.30 h
(C) Dimecres de 10 h a 11.30 h
(D) Dilluns d’11 h a 12.30 h
Professores: Ina Dunkel i 
Marisa Ponte
Preu: 74,60 €

Partim de l’escolta del cos. Fem movi-
ments suaus per tal de sensibilitzar, 
obrir, estirar, tonificar i harmonitzar el 
cos de forma global, els quals ens 
ajuden a recuperar mobilitat, gua-
nyar flexibilitat, alliberar la respiració, 
relaxar tensions i millorar la postura. 
Per a tothom qui vulgui tenir cura del 
seu benestar.

22



TALLERS HIVERN 2018

HATHA IOGA  
PER A DONES

Dilluns de 10 h a 11.30 h
Professora: Uxue Otaola
Preu: 74,60 €

Enfortir la musculatura, despertar 
l’estructura òssia i ser conscients de 
la nostra postura.

IOGA PER A 
EMBARASSADES

Dimarts de 18 h a 19.30 h
Professora: Uxue Otaola
Preu: 74,60 €

Des de les 15 setmanes fins al final 
de l’embaràs.

STRETCHING 
(ESTIRAMENTS)

Dimecres de 18.15 h a 19.30 h
Professora: Eva Yufra
Preu: 62,17 €

Tècnica suau de tonificació, estira-
ments i relaxació muscular.

MUDRES  
EN MOVIMENT

Dissabte 20 de gener
de 10.30 h a 12.30 h
Professora: Uxue Otaola
Preu: 9,95 €

Quan les diferents posicions de les 
nostres mans estimulen el cervell i el 
corrent del so vibra es produeixen 
múltiples beneficis en el nostre ben-
estar. Mudres, mantres i moviment 
s’uneixen per formar una dansa que 
arriba a tots els nostres racons.
Aquest taller s’adreça a totes aque-
lles persones que vulguin indagar en 
el fluir energètic dels mudres; pretén 
ser una eina per equilibrar, enfortir, 
connectar i gaudir amb el moviment 
dels mudres.

PILATES

(A) Dimarts i dijous 
de 9.30 h a 10.30 h (nivell mig)
(B) Dijous de 16 h a 17 h
Professors: Alberto Costas
Preu (A): 99,46 €
Preu (B): 49,73 €

BODY SHAPE

Dijous de 20 h a 21 h
Professor: Alberto Costas
Preu: 49,73 €

Millora la teva figura! Entrenament 
general que busca aconseguir 
marcar i definir la musculatura adap-
tant-la a una classe aeròbica. 
Intensitat mitjana.

GIMBRA

Dilluns de 17 h a 18.30 h
Professor: André Torres
Preu: 74,60 €

Una gimnàstica brasilera que bar-
reja exercicis de gimnàstica amb 
moviments de la Capoeira per al 
manteniment, la tonificació i la rela-
xació del cos. Exercici i benestar, al 
so de l’esperit alegre del Brasil.

DANCE FIT

Dimarts de 21 h a 22 h
Professora: Sandra Ortega
Preu: 49,73 €

Dance Fit és una classe de ball en 
la qual es fusionen diferents estils 
musicals amb la finalitat de cremar 
calories.

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA

(A) Dijous de 20.15 h a 21.15 h
(B) Divendres de 9.45 h a 10.45 h
(C) Dijous de 21 h a 22 h
(D) Dimarts de 10.30 h a 11.30 h
Professors: Alberto Costas i 
RAP Barcelona
Preu: 49,73 €

Aquest tipus de gimnàstica treballa 
la faixa abdominal tenint en compte 
la cura de l’esquena i prevenint pro-
blemes relacionats amb el sòl pelvià, 
redueix el perímetre abdominal apor-
tant millores posturals, funcionals i 
estètiques.
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GIMNÀSTICA  
HIPO CORE

Dijous de 19 h a 20.15 h
A càrrec de RAP Barcelona
Preu: 62,17 €

Taller destinat al treball de la força 
dels músculs centrals del cos (l’ab-
domen i el sòl pelvià), la mobilitat i la 
postura correcta mitjançant exercicis 
hipopressius i exercicis abdominals 
intensos i saludables.

STRETCHYLATES

Dimecres i divendres 
de 19.30 h a 20.30 h
Professor: Jack Bernal
Preu: 99,46 €

Amb aquesta activitat, que combina 
els estiraments i el pilates, enforti-
rem, flexibilitzarem i tonificarem tota 
la musculatura corporal.

REEDUCACIÓ POSTURAL  
I CONDICIONAMENT FÍSIC

Dimecres d’11.30 h a 13 h
Professora: Andrea Acosta
Preu: 74,60 €

Una postura incorrecta fixa o recur-
rent comporta un desgast energètic 
i, per evitar aquest desequilibri, altres 
parts del cos han de realitzar un 
sobreesforç, cosa que dona lloc a 
cansament, malestar, etc.
Portarem a terme un treball que par-
teix de l’escolta del cos, connecta 
la respiració i busca una consci-
ència corporal. Treballarem amb 
moviments suaus, fluids, per estirar, 
tonificar, millorar la postura, afavorir 
la coordinació de les diferents parts 
del cos, per moure’ns d’una manera 
més eficaç i orgànica.

CREIXEMENT  
PERSONAL

CONSTRUINT L’ÀLBUM  
DE LA MEVA VIDA

Dilluns de 19 h a 20.30 h
A càrrec de Sandra Guixà 
i Ainhoa Cabello
Preu: 74,60 €

A través de fotografies i records per-
sonals, farem un recorregut per les 
diferents etapes vitals a partir del qual 
cada persona crearà un petit àlbum 
representatiu de la seva història de 
vida, i també de la seva projecció 
cap a les etapes futures.

INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL

Dilluns de 17.30 h a 19 h
Professora: Rebeca Bermúdez
Preu: 74,60 €

Capacitat de prendre consciència 
de les emocions pròpies i dels altres 
i regular-les de manera adequada. 
És un dels aspectes més importants 
de la persona ja que facilita les rela-
cions amb un mateix i amb els altres, 
la resolució de conflictes i afavoreix 
el benestar.
En aquest taller partirem de la cons-
ciència emocional (quines són les 
meves emocions i les dels altres), 
de la informació que ens donen les 
emocions per poder raonar i pren-
dre decisions, per poder fer servir 
les emocions de manera adequada 
i regular-les sense minimitzar-les ni 
exagerar-les.

INTRODUCCIÓ  
AL REIKI

Dijous de 18.30 h a 19.30 h
Professora: Karma Novau
Preu: 49,73 €

Tècnica que ens dona eines per sen-
tir-nos millor, conèixer-nos i guanyar 
confiança. Ajuda a eliminar l’estrès i a 
alleujar malalties i estats d’ànim baix.
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DESCOBREIX-TE  
AMB GESTALT

Dilluns de 19 h a 20.30 h
Professora: Clara Dini,
Bcn Gestalt
Preu: 74,60 €

A través de diferents dinàmiques 
lúdiques i participatives, fem una 
presa de contacte amb aquesta 
filosofia humanista i els seus con-
ceptes bàsics com l’”aquí-ara” i 
l’”adonar-se”. L’objectiu d’aquest 
treball teorico-pràctic serà descobrir 
una nova manera de veure les coses, 
millorar el nostre benestar i aprofundir 
en el coneixement d’un mateix.

INTRODUCCIÓ  
A LES FLORS DE BACH

Dilluns de 17.30 h a 19 h
A càrrec de Mel de romaní
Preu: 59,68 € + suplement

En aquest taller podràs adquirir els 
coneixements bàsics per descobrir 
les emocions que ens dominen i 
així poder aprendre a controlar-les 
mitjançant les Flors de Bach i eines 
internes com la motivació, l’autoes-
tima, els pensaments, les creences i 
els valors. No es necessiten coneixe-
ments previs.

INTRODUCCIÓ A  
LA MEDITACIÓ I  
AL MINDFULNESS

Dimarts de 20 h a 21.30 h
Professora: Montse Franco
Preu: 74,60 €

Conscients que necessitem apren-
dre a viure en un estat més equilibrat 
que ens aporti confort emocional i 
ens rebaixi l’estrès físic proposem 
un taller per apropar-nos als apre-
nentatges bàsics de la meditació i el 
mindfulness.

TEATRE PER A 
L’AUTOCONEIXEMENT

Dilluns de 20.30 h a 22 h
Professora: Clara Dini,
Bcn Gestalt
Preu: 74,60 €

Utilitzant diverses tècniques teatrals 
com són la improvisació, el text i el 
joc, tindrem l’oportunitat de descobrir 
diverses parts de la nostra persona-
litat i nous recursos personals de 
forma divertida i senzilla. No són 
necessaris coneixements previs.

SEXUALITAT  
EN PARELLA

Dimecres 17 de gener
de 19 h a 21 h
A càrrec de Sexacademy
Barcelona
Preu: 9,95 €

En què consisteix la sexualitat en 
parella? S’ha de compartir tot? Com 
es poden solucionar els problemes 
que vagin sorgint? Conec tots els 
punts de plaer de la meva parella? El 
sexe que surt a les pel·lícules és real?
Aquest taller et proporcionarà infor-
mació que et permetrà gaudir més i 
millor d’una bona relació sexual i de 
parella. No només ens limitarem a 
qüestions sexuals, sinó que també 
abordarem la relació en altres con-
ceptes generals.

SALUT

Pots consultar també l’apartat “En 
parlem...”, on trobaràs alguna activi-
tat que et pot interessar.

ALIMENTACIÓ PER 
A LA PREVENCIÓ DE 
L’OSTEOPOROSI

Dimecres 14 de febrer
de 18 h a 20 h
A càrrec de Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com
Preu: 9,95 €

Aportarem eines per menjar bé 
sense caure en el dèficit.
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ALIMENTACIÓ  
SENSE GLUTEN

Dimecres 7 de febrer
de 19 h a 21 h
A càrrec de Marta León, 
Espai de Salut Alè
www.foodgreenmood.com
Preu: 9,95 €

Com em puc cuidar si no vull o no puc 
menjar gluten? Viure sense gluten no 
ha de ser més difícil ni costós.

GIMNÀSTICA  
FACIAL 

Dissabte 24 de febrer
de 10.30 h a 13.30 h
Professora: Ananda
Preu: 14,92 €

En aquest taller tractem d’ensenyar 
la manera de detectar, treballar i 
aprendre a relaxar les zones de la 
musculatura de la cara d’una forma 
senzilla i pràctica. El ioga facial és per 
a tothom: no hi ha ni edat ni condici-
ons especials per poder fer aquest 
beneficiós curs. Ideal per al bru-
xisme, els tics, la falta de to muscular 
facial, el nerviosisme, les tibantors i 
els dolors cervicals.

SHIATSU

Dilluns de 20 h a 21.30 h
Professor: Esteban Miñarro
Preu: 74,60 €

El shiatsu és un art terapèutic d’origen 
japonès orientat a potenciar i restablir 
la salut mitjançant les pressions amb 
els dits i les mans, els estiraments i les 
mobilitzacions de les diferents parts 
del cos. Es practica a terra, a sobre 
d’un futon (matalàs) prim.
En aquest taller aprendràs una rutina 
de passos bàsics i fonamentals amb 
els quals podràs oferir un tractament 
apte i segur per a familiars i amics.

REFORCEM 
LA MEMÒRIA

Dimecres de 16.30 h a 18 h
(a partir de 65 anys)
Professora Eva de la Flor
Preu: 74,60 €

COM ES REALITZA UN 
MASSATGE FACIAL BÀSIC 
EN POCS MINUTS

Dissabte 13 de gener
d’11.30 h a 13.30 h
Professora: Ananda
Preu: 9,95 €

En aquest taller volem ensenyar-te 
com pots tenir la pell del rostre ferma, 
tonificada i plena de vitalitat. Només 
necessites uns minuts al dia per dur a 
terme aquest massatge facial bàsic.

LA CURA DE L’ESQUENA

Dissabte 3 de febrer
de 10 h a 14 h
Professora: Ina Dunkel
Preu: 19,89 €

Taller pràctic amb nocions teòriques 
per comprendre de forma viven-
cial de què depèn una esquena 
saludable.
Aprendrem moviments i estiraments 
senzills, a fi de recuperar flexibilitat i 
mobilitat, alleujar tensions, eliminar 
dolors, prevenir futures lesions i millo-
rar la postura.

VENTRE PLA

Dijous de 17 h a 19 h
A càrrec d’Alberto Costas 
(preparador) i Marta León 
(nutricionista)
Preu: 49,73 €

Com aconseguir i mantenir per 
sempre un ventre pla? Aprendràs 
a tonificar la musculatura abdomi-
nal mitjançant una sèrie d’exercicis 
específics per a aquesta zona del 
cos i com una correcta alimentació 
pot ajudar-te a aconseguir el teu 
objectiu.

DONA EN MOVIMENT

Del 15 de febrer al 15 de març
Dijous de 17 h a 19 h
A càrrec d’Alberto Costas 
(preparador) 
i Marta León (nutricionista)
Preu: 49,73 €

Activitat adreçada a dones a partir 
dels 45 anys que us permetrà sentir el 
cos més reforçat mitjançant l’alimen-
tació i una activitat física adequada.
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CIÈNCIA, NATURA I 
MEDI AMBIENT

ÀLOE VERA,  
CULTIU I ÚS

Divendres 9 de març
de 19 h a 22 h
Professora: María Toral, Educa
Horts-Educació Ambiental
Preu: 14,92 €

Coneixes totes les meravelles de 
la planta àloe vera? Moltes llars la 
tenen a la seva balconada, però no 
aprofiten tot el potencial medicinal 
d’aquesta planta. En aquest taller 
intensiu podràs iniciar-te en el seu 
cultiu en test, les seves propietats i 
els usos casolans. Farem dues parts 
pràctiques: una de trasplantaments i 
sòl, i una altra d’elaboració de remeis 
i gel d’àloe.

JARDINERIA:  
PLANTES DE BALCÓ I 
D’INTERIOR 

Dijous d’11 h a 12.30 h
Professora: Marta Pitet
Preu: 74,60 €

Aquest taller vol donar nocions bàsi-
ques de cultiu de plantes en test, 
començant pels tipus de plantes i 
substrats, passant per la poda, fins a 
arribar a les plagues i malalties més 
comunes i als tractaments més ade-
quats, químics o ecològics. Una part 
del curs vol ser pràctica, sobretot per 
fer conèixer els tipus de substrats i els 
tractaments.

MIRANT  
EL CEL 

Divendres de 18 h a 19.30 h
A càrrec d’AstroBarcelona
Preu: 59,68 €

Mirant el cel és un curs d’iniciació a 
l’astronomia que combina la teoria 
amb la pràctica de l’astronomia ama-
teur. S’adreça a tothom que vulgui 
endinsar-se en un univers meravellós 
i en una de les ciències més actives 
de l’actualitat.

EXPRESSIÓ  
I CREATIVITAT

COMUNICACIÓ

EXPRESSA’T EN PÚBLIC 
SENSE POR

Dijous de 19.30 h a 21 h
Professora: Io Valls, Parla per tu
Preu: 74,60 €

Et fa vergonya pujar a l’escenari per 
presentar un treball o per donar la 
teva opinió davant dels altres?
Aquest taller t’ajudarà a perdre la por 
i a guanyar seguretat quan presentis 
un projecte o una idea, o quan et pre-
sentis a tu mateix davant del públic.
Per mitjà d’exercicis d’improvisació 
i altres de preparats a casa, treba-
llarem la posada en escena de les 
presentacions en públic perquè gau-
deixis mentre parles i aconsegueixis 
transmetre el missatge desitjat.

ESCRIVIM UN CONTE 

Dijous de 19 h a 20.30 h
Professora: Glòria Falcón
Preu: 59,68 €

Vols aprendre a escriure un conte per 
a nens? En aquest taller ens endinsa-
rem en el món de la literatura infantil. 
Aprendrem quin tipus de llenguatge 
i quins recursos narratius i lingüístics 
són els més adients per adreçar-nos 
al lector infantil.

INICIACIÓ A LA 
GRAFOLOGIA

Dilluns de 17.30 h a 18.30 h
A càrrec de Sara Cervelló
Preu: 49,73 €

La grafologia és la ciència que té 
per objecte conèixer el caràcter i la 
personalitat humana per mitjà de l’es-
tudi i l’anàlisi del traç en l’escriptura, 
la signatura o el dibuix. Mitjançant la 
grafologia podem arribar a descobrir 
i conèixer els trets que determinen el 
nostre comportament; les aptituds, 
actituds i desitjos inconscients.
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INICIACIÓ AL TEATRE

Dimarts de 20.30 h a 22 h
A càrrec de Mireia Clemente, 
de Trama Serveis Culturals Assoc.
Preu: 74,60 €

Mitjançant exercicis d’atenció i rela-
xació, prendrem consciència del 
nostre cos i de les nostres emocions. 
A través del joc i la improvisació, des-
cobrirem com podem utilitzar el cos, 
la veu i la gestualitat per construir i 
interpretar personatges. Aprendrem 
a actuar alhora que desenvolupem 
l’empatia i el benestar personal.

GUIÓ DE CINEMA 
DOCUMENTAL,  
O COM S’EXPLICA LA 
REALITAT 

Dimecres de 19.30 h a 21 h
A càrrec de Javier Guerra, 
de Mad Marx Guionistes
Preu: 74,60 €

En contra del que es pugui pensar, 
els documentals també tenen un 
guió. I com a qualsevol pel·lícula de 
ficció necessiten també un protago-
nista, oponents, aliats... En aquest 
taller repassarem la història del docu-
mental, les seves diferents maneres 
d’explicar la realitat, i parlarem de les 
claus per estructurar una història que 
mereixi ser escoltada.

ESCRIPTURA 
TERAPÈUTICA 

Dilluns de 19 h a 20.30 h
A càrrec de Nataliya Kolesova, 
de Mad Marx Guionistes
Preu: 59,68

Portes tota la teva vida omplint qua-
derns amb els teus escrits però mai 
has tingut el valor d’ensenyar-los? 
Tens idees genials per escriure 
però a mesura que avances perds 
l’energia no saps com continuar? En 
aquest curs no només aprendrem 
teoria narrativa per no deixar a mitges 
els teus relats sinó que també farem 
sessions pràctiques per perdre la por 
a alliberar el món que portes en el teu 
interior.

FOTOGRAFIA

PHOTOSHOP BÀSIC

Dimarts 9, 16, 23 i 30 de gener i 
6 de febrer de 17 h a 19 h
Professora: Elisenda Berninches
Preu: 49,73 €

Aprèn a retocar les teves fotos. Per a 
aquest curs no es necessiten conei-
xements previs. Farem els primers 
passos en el camp del retoc i l’edició 
d’imatges digitals de forma pràctica 
i divertida.
És imprescindible portar ordinador 
portàtil amb el programa Adobe 
Photoshop instal·lat.

TÈCNIQUES 
FOTOGRÀFIQUES

Divendres de 18 h a 19.30 h
Professor: Jack Bernal
Preu: 74,60 €

Aquest taller ofereix una manera 
diferent d’aprendre el funcionament 
de la càmera i d’aprofitar el potencial 
creatiu de la fotografia. Aprendrem 
a treballar les diferents tècniques 
fotogràfiques que permet el format 
digital, com ara el blanc i negre, la 
fotografia panoràmica, el moviment, 
la tècnica HDR, la fotografia noc-
turna, el retrat i la macrofotografia, 
entre d’altres.
Cal portar la càmera fotogràfica.

LAB DE PHOTO-
PERFORMANCE

Dijous del 25 de gener 
a l’1 de març de 19 h a 20.30 h
Professor: Jack Bernal
Preu: 44,76 €

Taller teòric i pràctic on es combinen 
dues disciplines, la fotografia i la per-
formance artística. A través del poder 
expressiu del cos com a suport artís-
tic i la imatge com a document de la 
societat contemporània del Jo, trans-
gredint normes i documentant així 
diferents formes de comportament 
en l’acte fotogràfic.
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FOTOGRAFIA DIGITAL. 
CÀMERA RÈFLEX

Dimecres de 18.30 h a 20 h
Professora: Berta Alarcó,
www.bertailacamera.com
Preu: 74,60 €

El curs us servirà per conèixer la 
càmera, aprendre els principis 
bàsics de fotografia que s’apliquen 
amb la funció manual i aconseguir 
efectes estètics que aquesta funció 
permet controlar. Cada classe té una 
part teòrica i una part pràctica, i farem 
dues sortides: una de dia i una altra 
de nit.
Cal portar la càmera fotogràfica.

MÚSICA I VEU

CASTANYOLES

Divendres de 18.30 h a 19.30 h
Professora: Esperanza Rodríguez
Preu: 49,73 €

Un dels instruments de percussió 
més antics de la historia. Aprèn a 
tocar-les, t’agradarà!

GUITARRA

(A) Dilluns de 19 h a 20.30 h
(Iniciació)
(B) Dijous de 19 h a 20.30 h
(Avançat)
(C) Dijous de 20.30 h a 22 h
(Mitjà)
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

GRUP  
INSTRUMENTAL

Dilluns de 20.30 h a 22 h
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

TALLER  
DE GÒSPEL

Dimecres de 19 h a 20.30 h
Professora: Helen Gutiérrez
Preu: 74,60 €

Una estimulant experiència per gaudir, 
sentir i compartir la música gòspel.

UKELELE

Divendres de 19 h a 20.30 h
(Mitjà)
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

L’ukelele és una mena de guitarreta 
de quatre cordes, originària de les 
illes Hawaii que ha captivat intèrprets 
d’arreu del món i d’estils musicals 
ben diversos. Fàcil de fer sonar, de 
preu assequible i mida transportable 
és molt adequat per a iniciar-se en 
la pràctica d’un instrument musical.

GRUP DE CORDES

Divendres de 20.30 h a 22 h
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

Amb instruments acústics de corda 
polsada (guitarra, ukelele, mando-
lina, llaüt, etc.) i fregada (violí, viola, 
violoncel, contrabaix) treballarem un 
variat repertori que es compon de 
temes de diferents estils i indrets.

DESXIFREM LES SOLFES

Divendres de 17.30 h a 19 h 
(Continuació del 1er trimestre)
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

Desxifrar la música impresa sobre el 
paper no és tan difícil com sembla 
i amb una mica de pràctica es pot 
cantar i/o tocar qualsevol solfa o 
partitura musical. En aquest taller 
continuarem aprenent a fer-ho amb 
un nou mètode pràctic i amè que et 
sorprendrà. No calen coneixements 
musicals previs.

LLEGIM MÚSICA

Dimarts de 16 h a 17.30 h 
(Avançat)
Professora: Marta Vigo
Preu: 74,60 €

Si ja tens nocions de lectura musical 
però encara t’és difícil entonar una 
partitura, en aquest taller podràs 
practicar amb jocs, exercicis i can-
çons per guanyar agilitat i aprendre 
noves notes i ritmes.
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DANSA

TANGO QUEER 

Dimecres de 20.30 h a 22 h
Professora: Eva Yufra
Preu: 74,60 €

En aquesta proposta ens iniciarem 
en el tango amb una perspectiva 
feminista, entenent que els rols de la 
dansa (de seguir o guiar) no tenen 
per què estar subjectes a la nostra 
identitat de gènere.
No és necessari venir en parella ni 
amb sabates de taló.

SALSA

Dijous de 20.30 h a 22 h
Professor: Antonio Ríos
Preu: 74,60 €
Cal assistir-hi amb parella.

BALLS DE SALÓ

Dimarts de 20.30 h a 22 h
Professor: Antonio Ríos
Preu: 74,60 €
Cal assistir-hi amb parella.

INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

Dijous de 18.30 h a 20 h
Professora: Andrea Acosta
Preu: 74,60 €

Aquest curs vol fer conèixer els 
elements bàsics de la dansa con-
temporània per desenvolupar un 
llenguatge de moviment ampli i 
orgànic.

DANSA DE L’ÍNDIA:  
ESTIL BOLLYWOOD

Dimecres de 20.30 h a 22 h
Professora: Sílvia Gutiérrez de 
Masala Cultural
Preu: 74,60 €

Danses vitals, enèrgiques... Les core-
ografies Bollywood són senzilles i 
molt alegres, combinen moviments 
de les danses índies amb altres 
danses modernes com el hip-hop.

DANSA ORIENTAL

Dimecres de 20.30 h a 22 h
Professora: Johanna Lozada
Preu: 74,60 €

Descobreix l’univers d’aquesta 
dansa ancestral, la seva música, els 
ritmes bàsics i els principals estils. 
Durant la primera etapa dirigirem la 
nostra energia a treballar conceptes 
com els peus, el pes i l’eix corporal, 
els moviments ondulatoris bàsics 
i la coordinació de manera fluida. 
Reconnecta’t amb la teva essència 
femenina, equilibra el teu cos i oxi-
gena la teva ment d’una manera 
divertida.

COUNTRY-LINE DANCE

Dimarts de 19 h a 20.30 h
(Iniciació)
Professores de l’ACB  
(AmicsCountry Barcelona)
Preu: 74,60 €

SWING SOLO

Dilluns de 19 h a 20 h
A càrrec de Swing Barcelona
El Temple del Swing
Preu: 49,73 €

Aprendràs moviments i passos per 
gaudir del swing sense haver de 
fer-ho amb una parella. Les classes 
són divertides i molt dinàmiques, 
ideals per carregar-se d’optimisme 
i bona energia i alhora millorar la 
coordinació, l’agilitat i la rapidesa de 
moviments. És idoni per a totes les 
edats.

BROADWAY JAZZ

Dimecres de 20.30 h a 22 h
Professor: Jack Bernal
Preu: 74,60 €

Treballarem balls dels musicals 
emblemàtics com Chicago, Moulin 
Rouge, Fama, etc.

SEVILLANES

(A) Dimarts de 17.30 h a 19 h
(Iniciació)
(B) Dimarts de 19 h a 20.30 h
(Mitjà)
Professora: Esperanza Rodríguez
Preu: 74,60 €
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DANSA URBANA

Dimarts de 20 h a 21 h
Professora: Sandra Ortega
Preu: 49,73 €

La dansa urbana és un tipus de 
ball en el qual s’inclouen diversos 
estils del hip-hop i que aporta molta 
energia i coreografies molt distretes 
i diverses.

INICIACIÓ  
AL BALLET CLÀSSIC

Divendres de 20.30 h a 22 h
Professora: Berta Real
Preu: 74,60 €

El ballet és la base per a qualsevol 
altre estil de dansa. Ens ajudarà a 
augmentar la nostra flexibilitat, a 
millorar la coordinació i a corregir 
hàbits posturals. Aquest taller és 
una bona manera de mantenir-te en 
forma alhora que ens divertim

DANSES  
DE LA POLINÈSIA

Divendres de 18 h a 19.30 h
Professora: Mireia Rider
Preu: 74,60 €

Viatja a paradisos llunyans del Pacífic 
Sud mitjançant el ball i submergeix-te 
en la fantàstica cultura de les Hawaii 
i Tahití. Mou els teus malucs al ritme 
dels tambors i els ukeleles i deixa’t 
seduir per aquestes danses enèr-
giques, exòtiques, elegants i molt 
femenines.

BOOTY DANCE

Divendres de 19.30 h a 21 h
Professora: Lorena Martínez
Preu: 74,60 €

Booty dance és un ball urbà amb 
orígens a l’Àfrica que es concentra 
en les mil maneres de moure els 
malucs i el cul. Aprendrem a controlar 
el nostre cos treballant diverses tèc-
niques d’aïllament mentre millorem 
la coordinació, la musicalitat i l’equi-
libri. Prepara’t per suar! És obligatori 
portar genolleres per poder fer tots 
els moviments còmodament.

FLAMENC

Divendres de 17 h a 18.30 h
Professora: Esperanza Rodriguez
Preu: 74,60 €

Iniciació al ball flamenc. Descobrirem 
els seus ritmes, treballant el zapa-
teao, la postura, el tango i l’alegria.

BURLESQUE

Dijous de 19 h a 20.30 h
Professora: Olga Sances
Preu: 74,60 €

Al Taller de Burlesque Hot Fusion 
treballarem dos estils ben diferents, 
d’una banda el burlesque inspirat 
en els cabarets i les noies pin up en 
què treballarem amb boa de plomes, 
i guants llargs, i d’altra banda un estil 
més actual, músiques ràpides i amb 
un gran treball de cadira. Treballarem 
la postura, l’equilibri i la força, la sen-
sualitat i la seguretat en una mateixa

DANSA  
TRIBAL FUSIÓ

Divendres de 20.30 h a 22 h
Professora: Gloria Cavallé
Preu: 67.14 €

L’estil tribal té un caràcter autèntic a 
causa de la seva influència en algu-
nes tribus gitanes del nord de l’Àfrica, 
el Pròxim Orient i l’Índia.

EXPRESSIÓ 
PLÀSTICA

ARTS PLÀSTIQUES

PINTURA I DIBUIX

(A) Dijous de 17 h a 19 h
(B) Dijous de 19.15 h a 21.15 h
Professora: M. Teresa Andorrà
Preu: 89,52 € + suplement

Iniciació a l’aquarel·la, la tinta 
xinesa, els pastels, la pintura a l’oli i 
perfeccionament.
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PINTURA A L’OLI  
PAISATGE I RETRAT

Dimarts de 9.45 h a 11.45 h
Professora: M. Teresa Andorrà
Preu: 89,52 € + suplement

PINTA,  
EXPERIMENTA I CREA

Dimecres de 10 h a 12 h
Professor: Sergio Moreno
Preu: 79,57 € + suplement

Descobreix el teu potencial creatiu 
mitjançant la pràctica de diverses 
tècniques artístiques i experimentals. 
Viu una experiència única, diferent i 
molt creativa. No es necessiten 
coneixements previs, tan sols interès 
per l’activitat artística.

URBAN SKETCHING

Dijous de 17 h a 19 h
Professor: Antonio Baza, 
Shiembcn
Preu: 79,57 € + suplement

Taller d’iniciació/continuació dedi-
cat a la il·lustració en quaderns de 
dibuix de l’entorn urbà. Treballant 
especialment els interiors (museus, 
estacions, sales,...)Parlarem dels 
materials, aprendrem a enquadrar, a 
captar allò més interessant del que 
ens envolta, a mesclar dibuix amb 
tipografia i nocions de color a l’aqua-
rel·la, entre altres coses.

TALLER DE PINTURA 
JAPONESA. SUMI-E

Dimarts del 6 de febrer 
al 13 de març
de 18.30 h a 20.30 h
Professora: Andi DomDom
Preu: 59,68 € + suplement

El Sumi-e és una antiquíssima tèc-
nica de pintura a l’aigua portada 
a terme amb pinzell i tinta xinesa. 
Mitjançant traços delicats inspi-
rats principalment en la naturalesa, 
aquesta tècnica destaca per la seva 
bellesa i senzillesa.

DIBUIXEM  
UN CONTE

Dilluns de 17 h a 19 h
Professora: Glòria Falcón
Preu: 79,57 € + suplement

Aquest taller és una introducció al 
món de l’àlbum il·lustrat.
Dibuixarem un storyboard, apren-
drem a narrar amb imatges i 
definirem els personatges d’un 
conte. Farem servir diferents recursos 
plàstics i narratius.

LA POÈTICA  
DEL COLLAGE 

Del 7 de febrer al 14 de març
Dimecres de 18.30 h a 20.30 h
Professora: Daniela Zuñiga
Preu: 59,68 € + suplement

Utilitzarem el collage com a tècnica 
per repensar i reconstruir les imatges 
de manera creativa i dinàmica.
Es proposa convidar els alumnes 
a desenvolupar els seus propis 
collages, promovent una mirada 
creativa, reflexiva i d’exploració sobre 
la construcció del seu imaginari indi-
vidual. N’aprendrem la tècnica i la 
implementarem.

MANDALES? 

Dilluns de 10 h a 12 h
Professora: Carola Gallardet
Preu: 59,68 € + suplement

Saps què són els mandales i què 
signifiquen? Vine i t’ensenyarem a 
descobrir-los per mitjà de la pintura 
puntillista.

FET A MÀ

ENQUADERNACIÓ

Dimarts de 19.15 h a 21.15 h
Professora: Carola Gallardet
Preu: 59,68 € + suplement

Vols aprendre a enquadernar el teu 
e-book, crear llibretes o fer àlbums 
de fotografia? Vine i t’ensenyarem a 
fer tot això i molt més! I sempre farem 
servir tècniques i cosits tradicionals!
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SCRAPBOOK

Dijous 11, 18 i 25 de gener i 
1 de febrer
de 18.30 h a 20.30 h
A càrrec d’Estrelles de colors
Preu: 39,78 € + suplement

Vols aprendre a realitzar el teu propi 
àlbum de records? En aquest taller 
d’iniciació realitzarem un mini àlbum 
amb moltes tècniques que després 
podràs fer servir en els teus projectes 
futurs. Farem servir tintes, troquels, 
decoracions i jugarem amb la 
màquina Big Shot. Deixa volar la teva 
creativitat i guarda els teus records 
amb un extra de personalitat.

LETTERING I 
CAL·LIGRAFIA

Dilluns 19, 26 de febrer i 
5 i 12 de març
de 19.30 h a 21.30 h
Professor: Javier Porras
Preu: 39,78 € + suplement

Utilitzant com a base l’escriptura ità-
lica i com a eina un pinzell de punta 
rodona, explorarem les formes 
d’aquesta escriptura que va sorgir al 
Renaixement. Estudiarem i practica-
rem l’alfabet i la tècnica: control de 
l’eina, comprensió del flux de tinta i la 
pressió, formes bàsiques de lletres. 
També ens aproparem al lettering a 
partir de les formes apreses. El mate-
rial anirà a càrrec dels participants.

ABRIGUEM-NOS FENT 
MITJA I GANXET

Dimarts de 17 h a 19 h
Professora: Ariadna Farran
Preu: 69,62 € + suplement

No has sabut mai quina diferència hi 
ha entre fer mitja i ganxet i vols anar 
ben abrigat aquest hivern? Aquesta 
és la teva oportunitat. Et presentem 
un taller on aprendràs a fer gorres, 
bufandes i guants de mitja i ganxet. 
Tant se val si mai no has agafat un 
ganxet o una agulla de fer mitja, o si 
en tens nocions i en vols aprendre 
més, ens adaptarem al nivell de cada 
alumne.

PATCHWORK

Dilluns de 19.30 h a 21.30 h
Professora: Montserrat Andrés
Preu: 79,57 € + suplement

INICIACIÓ AL PATRONATGE

Dimecres de 18.15 h a 20.15 h
Professora: Magdalena Palliser
Preu: 59,68 € + suplement

Qui no ha pensat mai que li agradaria 
saber fer-se la seva pròpia roba, total-
ment al seu gust i a la seva mida? En 
aquest curs aprendràs les bases del 
patronatge i a plasmar la teva idea 
per fer-la realitat. Farem el patró amb 
les pròpies mides, aprendrem a tallar 
la tela i a cosir-la perquè puguis lluir 
les teves pròpies creacions. No calen 
nocions prèvies.

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA

Dijous de 17 h a 19 h
Professora: Magdalena Palliser
Preu: 59,68 € + suplement

Si vols aprendre a cosir a màquina, 
aquest és el teu taller. Vine amb la 
teva màquina si vols, i si no al centre 
en tenim per compartir. Aprendrem 
per a què serveixen totes les parts 
de la màquina, cosirem amb les 
diferents puntades que es poden fer 
i usarem els seus diferents accesso-
ris: posarem cremalleres, farem traus, 
zig-zag, etc.

HUMANITATS

HISTÒRIA

APRÈN A FER EL TEU 
ARBRE GENEALÒGIC

Dimarts de 19 h a 20.30 h
Professora: Mireia Nieto,
de Tataranietos.com
Preu: 59,68 €

Investigar la pròpia història familiar 
està a l’abast de tothom. Coneixeràs 
els trucs, els recursos i els arxius on 
pots trobar informació.
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ITINERARIS

RUTA BARCELONA 
MAÇÒNICA

Dissabte 27 de gener
de 10.30 h a 13 h
A càrrec de Jorge Pisa
Preu: 12,43 €

Què és maçoneria? On són els 
seus orígens? Quins han estat els 
maçons barcelonins més il·lustres? 
I on podem trobar les seves pistes 
i missatges? Descobreix tot això i 
moltes coses més amb la ruta de la 
Barcelona maçònica.

RUTA  
PER SANT ANDREU

Diumenge 11 de febrer
de 10.30 h a 12.30 h
A càrrec de Jorge Pisa
Preu: 9,95 €

Amb aquesta ruta passejarem pel 
nucli antic de Sant Andreu de Palo-
mar, pels seus vials principals, la 
rambla de Fabra i Puig i el carrer 
Gran de Sant Andreu, i coneixerem 
la història del barri, els seus edificis 
més representatius i els establiments 
singulars.

RUTA PER LA BARCELONA 
DE 1714, UNA CIUTAT  
EN GUERRA 

Dissabte 10 de març
de 10.30 h a 12.30 h
A càrrec de Jorge Pisa
Preu: 9,95 €

Aquesta ruta ens ajudarà a entendre 
els motius del setge de Barcelona i 
les traces que va deixar en el barri 
de la Ribera i el Born. Visitarem els 
espais del barri relacionats amb el 
setge de Barcelona dels anys 1713 i 
1714 i amb les mesures de repressió 
posteriors a la caiguda de la ciutat, 
com el Fossar de les Moreres, El Born 
Centre de Cultura i Memòria, i el parc 
de la Ciutadella.

PLAÇA DE CATALUNYA. 
ORIGEN, ESCULTURES I 
HISTÒRIA DELS EDIFICIS 
QUE L’ENVOLTEN 

Divendres 2 de febrer
de 10.30 h a 13 h
A càrrec de Bcnfoodtours
Preu: 12,43 €

Ildefons Cerdà no havia inclòs la 
plaça de Catalunya als seus plànols, 
però es va acabar fent per pressions 
populars. Tampoc no hi eren tots els 
edificis que avui veiem al voltant. 
Saps què hi havia abans? T’ho expli-
carem tot d’aquest indret, pel qual de 
ben segur que has passat mil vega-
des però que potser desconeixes.

HISTÒRIES I LLEGENDES 
DE LA BARCELONA 
OCULTA 

Divendres 26 de gener
de 19 h a 21.30 h
A càrrec d’InsòlitBarcelona
Preu: 12,43 €

Una ruta per la Barcelona més mis-
teriosa: llegendes d’aparicions, 
ressuscitats, crims, etc. Ens endin-
sarem en els carrerons del barri 
gòtic per descobrir les històries més 
truculentes de la ciutat, tot parlant del 
moment històric en què van tenir lloc.

TALLERS  
PER A JOVES

HIP HOP

Dimecres de 17.30 h a 19 h
Professora: Júlia Hernández
Taller gratuït gestionat per Eix Jove
Inscripcions 
eixjove.cat/tallers_trimestrals

Passos bàsics i muntatge de core-
ografies. En aquest curs l’alumne 
aprendrà a ballar hip-hop, un ball que 
neix com una necessitat d’expressió 
social i que constitueix una fusió 
d’estils, com el funk, el new style, el 
house...
Per a nois i noies entre 12 i 16 anys.
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TALLERS HIVERN 2018

TALLERS EN FAMÍLIA

Les inscripcions a aquests tallers 
seran a partir del dimecres 13 de 
desembre, de dilluns a divendres, 
de 9 a 15.30 h i de 16.30 a 21 h; dis-
sabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i 
diumenges, de 10 a 14 h, i on line a 
partir del dimecres 13 a les 9 h.

Pots consultar també l’apartat d’”En 
parlem...”, on trobaràs alguna activi-
tat que et pot interessar.

ANTIFAÇOS DE 
MAQUILLATGE PER 
CARNESTOLTES 

Dimarts 6 de febrer
de 17 h a 18.30 h
A càrrec de La princesa de trapo
Preu: 7,45 € + suplement per kit

El taller que presentem té com a 
objectiu principal que els partici-
pants aprenguin passos senzills per 
arribar a realitzar alguns dissenys 
d’antifaços de maquillatge i puguin 
reproduir-los quan s’hagi acabat el 
curs. S’adreça a qualsevol persona 
adulta interessada en el tema i que 
no tingui coneixements previs de 
maquillatge.

KANGEROO BOLLYWOOD

Divendres de 16.30 h a 17.30 h
Professora: Andrea Meraki
Preu: 49,73 €

Bollywood portejant i per a embaras-
sades! Fes dansa amb el teu petit/a 
tot compartint, gaudint i tenint un 
moment únic per a tots dos!
Per a nadons a partir de dos mesos i 
fins un any i mig, màxim dos.

IOGA PER A NADONS 
DE 0 A 1 ANYS

(A) Dilluns d’11.30 h a 13 h
(B) Dimarts de 16.30 h a 18 h
Professora: Uxue Otaola
Preu: 74,60 €

Practicarem exercicis per relaxar-nos 
i estimularem tots els sistemes corpo-
rals del bebè.
Cal haver passat la quarantena.

DANSA EN FAMÍLIA

Dijous de 16 h a 17 h
Professora: Aina de Gispert
Preu: 49,73 €

Ens iniciarem en el món de la dansa 
a través del moviment, la música i el 
joc, i interactuarem amb els nostres 
fills i filles en un espai lúdic.
Amb l’ajuda de diversos materials 
potenciarem la creativitat, l’apre-
nentatge i l’expressió corporal en 
un clima de respecte i confiança a 
cadascun dels membres del grup.
Per a infants entre 1 i 3 anys 
(caminants)

DANSA AMB NADONS

Dijous d’11.30 h a 12.45 h
Professora: Aina de Gispert
Preu: 62,17 €

Taller per a nadons des de 2 mesos 
fins a l’any i mig on els pares podran 
gaudir d’un espai de relació amb 
el seu fill/a a través de la dansa, la 
música i el joc.
Enfortirem els vincles afectius en un 
clima de seguretat, confiança i res-
pecte a tots i cada un dels ritmes dels 
infants i que ens permetrà compartir, 
sentir, relaxar-nos i molt més.

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS

(A) Dilluns de 16.30 h a 17.30 h
(B) Dimecres de 12 h a 13 h
(C) Divendres de 16 h a 17 h
Professores: Lucía Barea i Leila 
Ghorbel
Preu: 49,73 €

Per a nadons entre 2 i 12 mesos  
(no caminants).

TALLER DE MÚSICA  
PER A INFANTS PETITS 

(A) Dilluns de 17.30 h a 18.30 h
(B) Dimecres de 10 h a 11 h
(C) Dimecres d’11 h a 12 h
(D) Divendres de 17 h a 18 h
(E) Divendres de 18 h a 19 h
Professores: Lucía Barea i  
Leila Ghorbel
Preu: 49,73 € 

Per a infants d’1 a 3 anys 
(caminants).
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CALENDARI

dll. 8 20.00 h Cinema: La vida de Calabacín p. 01

dt. 9 17.30 h

Contes, llums i ombres:  
Contes amb olor de cel blau 
Per a infants de 0 a 3 anys 
acompanyats 
Cal inscripció prèvia - Preu: 3,00€

p. 08

dj. 11 20.00 h Concert: My favourite Bach p. 05

Del 15 de gener 
al 5 de febrer

Exposició: “Viatge a la terra dels inuits”
Inauguració:  
Dilluns 15 de gener a les 19.30 h

p. 03

dj. 18 20.00 h Concert: MuOM p. 04

dj. 25 20.00 h Teatre i noves tecnologies: TICS p. 06

dll. 29 19.30 h Conferència: Viatge a la terra dels inuits p. 02

Del 
30/01 

al  
20/2

dt. de 
20.30 h 

a 
22.00 h

Workshop: Slammers  
Cal inscripció prèvia p. 03

GENER

dll. 5 20.00 h Cinema: Estiu 1993 p. 01

dj. 8 20.00 h Concert: Viatge pel món del lieder p. 05

dv. 9 18.00 h
Teatre i taller: La parsimònia tranquil·la  
Per a infants a partir de 4 anys 
acompanyats

p. 08

Del 12 de febrer al 
18 de març Exposició: “Il·lustradores” p. 01

dj. 15 20.00 h Concert: In Crescendo p. 04

dv. 16 11.00 h 

Teatre d’ombres i música: 
Catacric, catacrac, la masovera se’n 
va al mercat 
Per a infants de 18 mesos a 3 anys 
acompanyats
Cal inscripció prèvia - Preu: 3,00€

p. 07

FEBRER
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dj. 1 20.00 h Concert: Melodies entrellaçades p. 05

dll. 5 20.00 h Cinema: La habitación p. 01

dt. 6 17.30 h
Teatre: Piu-Piu  
Per a infants d’1 a 3 anys 
acompanyats 
Cal inscripció prèvia - Preu: 3,00€

p. 07

dc. 7 19.00 h Premi de Relats Curts:  
Acte de lliurament de premis p. 11

dll. 12 19.30 h Conferència col·loqui: Ismene p. 02

dt. 13 20.00 h Cinema: Felicité p. 08

dj. 15 20.00 h Concert: Vedo una voce p. 04

dj. 22 20.00 h Teatre i música: Roig p. 06

MARÇ

CALENDARI

dj. 22 20.00 h Teatre físic: Piedras en los bolsillos p. 06

dt. 27 20.00 h Mostra del taller: Slammers en acció p. 04

FEBRER
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C/ Provença, 480
Tel. 93 450 89 17
info@ccsagradafamilia.net
Metro: L5 i L2 Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, 50, 51, V21, H10, B24
Bicing: C/ Lepant amb C/ Mallorca
Aparcament per a bicicletes

ccsagradafamilia.net
facebook.com/centrecivicsafa
twitter.com/centrecivicsafa
instagram.com/centrecivicsafa

MAPA

De dilluns a divendres de 9 h a 21 h,
dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h,
diumenges de 10 h a 14 h.

HORARIS

C/ Provença, 480

C/ Mallorca, 425 – 433

Sala
d’actes

@centrecivicsafa

Districte de
l’Eixample

encis


