INSCRIPCIONS
Inici d’inscripcions: dilluns 17 de desembre 2018. Presencial, a partir de les 9 h i
per internet a partir de les 8 h.
Formes d’inscripcions:
Per internet: a través de www.fortpienc.org
Al centre cívic: de dilluns a divendres de 9 a 20 h
Descompte Carnet Jove: 15% de descompte en tots els cursos per als titulars
(de 12 a 30 anys)
Extracte de la normativa dels centres cívics de l’Eixample
- Es pot pagar en efectiu o amb targeta
- Cada persona podrà fer com a màxim quatre matrícules en un torn d’inscripció
- * Activitat amb suplement en concepte de material, que s’haurà d’abonar en
efectiu en el moment de la inscripció. Per les inscripcions en línia aquest pagament
es farà el primer dia de classe
-La quota no serà retornada si no és per anul·lació del curs per part de l’organització
-El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor o la
ubicació d’una activitat si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna
sessió, aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

Curs nou

tallers culturals
Preu: 74.60 €

CREATIVITAT

Pintura a l’oli
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h.
Del 29 de gener al 19 de març
(8 sessions)
Preu: 79,57 €
Aprèn la millor tècnica pictòrica
Si ja t’has iniciat a la pintura i vols conèixer
altres maneres de pintar, les tècniques d’alla
prima, fer servir l’espàtula, aprendre a compondre un quadre del natural o l’explicació
de la perspectiva i l’anatomia, aquest és el
teu taller. El material es dirà el primer dia de
classe i anirà a càrrec dels participants.
Professor: Xavier Moreno

Iniciació a la pintura
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h.
Del 29 de gener al 19 de març
(8 sessions)
Preu: 79,57 €
Dilluns, de 10 a 12 h.
Del 28 de gener al 18 de març
(8 sessions)
Preu: 79,57 €
Descobreix la pintura i aprofundeix en el
color
Un taller per aprendre a pintar pas a pas.
Descobrirem la importància del color i el
plantejament de l’obra durant les diverses
etapes. Assolirem el coneixement del color,
com captar la llum, treure el màxim rendiment de les diferents tècniques artístiques,
així com un treball de la perspectiva en les
diferents composicions. El material es dirà
el primer dia de classe i anirà a càrrec dels
participants.
Professor: Xavier Moreno

Introducció a l’aquarel·la:
Els colors
Dilluns, de 18 a 19.30 h.
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)

Aquarel·la
El color és un dels elements més importants de la pintura. Ens introduirem en la
teoria del color i l’aplicarem a l’aquarel·la
partint dels principis bàsics de la barreja de
pigments i les tècniques de l’aquarel·la com
són les reserves, veladures, degradats i
transparències, amb exercicis pràctics com
pintar objectes sòlids, vidre i fruites fins a
arribar als mètodes més expressius i creatius de la pintura.
Professor: Daniel Castro

Explorant el dibuix
Dijous, de 20 a 21.30 h.
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74.60 €
Traça la realitat sobre paper
Tots dibuixem quan som infants, però
al fer-nos grans, lamentablement, molts
deixem de fer-ho i perden l’alegria i la llibertat que proporciona dibuixar. A partir
d’aquest moment és quan la pràctica del
dibuix queda reservada a aquells els quals
es considera que estan “dotats de talent”.
La idea d’aquest taller és recuperar el plaer
de dibuixar, traçant línies sense por sobre el
paper, amb confiança i alegria. Per això estructurem aquest taller en cinc mòduls que
ens permetran abordar el dibuix des d’una
mirada àmplia i desinhibida, sense conceptes preestablerts.
Professor: Daniel Castro

Introducció a la
fotografia manual

càmera, donant lloc a la lectura simbòlica
de la imatge i la importància compositiva
dintre de tot l’enquadrament. Per completar la teòrica es faran algunes sortides
i exercicis a l’aula per posar en pràctica les
tècniques treballades.
Professor: José Luis Giménez Rubio

Escriptura creativa: Autoficció, escriu la teva vida
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Sí, tinc una història per explicar
Escriure un llibre veraç és saber traduir el
que ja existeix en cadascun de nosaltres.
La singularitat d’una vida és del tot inigualable perquè és única i irrepetible. L’autoficció
és el relat que ens fem de la nostra vida i
la manera en què ho expliquem als altres.
Aquest taller t’ofereix les claus per escriure
la teva vida a la teva manera, com a autobiografia o com a novel·la. Vols escriure la
teva autobiografia o vols escriure una novel·
la que contingui aspectes de la teva experiència viscuda? Ambdues opcions formen
part de l’autoficció: l’autobiografia es completa amb la imaginació i les dades autobiogràfiques alimenten la novel·la. Escriure
autoficció és atorgar-se un espai per parlar
d’un mateix amb un mateix i amb els lectors
alhora. Aquest taller et proporciona pistes
per recrear el teu món i “escriure’t” en llibertat, com a forma d’autoconeixement i de
creació literària.
Professor: Manu Valentín

Escriptura creativa:
El relat curt
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
El relat breu
El relat curt és un gènere amb les seves
pròpies regles del joc. En aquest taller s’explicarà quines són i quines estratègies cal
aplicar per escriure un bon conte. Va dirigit
a totes aquelles persones interessades en
la creació literària que són conscients que
l’aprenentatge de l’escriptura és un treball a
llarg termini que requereix disciplina, paciència i una reflexió permanent. Treballarem
tant amb mecanismes que permeten desenvolupar la imaginació com amb les tècniques narratives més elaborades. El curs
abastarà tots els temes que un narrador ha
de posar en pràctica per a un ple domini del
seu ofici. Poden participar tant persones
sense experiència prèvia com a persones
amb un arrelat costum d’escriure.
Professor: Manu Valentín

El Dancehall és un estil musical i de ball
provinent de l’illa de Jamaica originat a
finals dels anys 70. L’estil musical es caracteritza per ritmes més ràpids que en el
reggae i el ball es va formar socialment amb
una gran quantitat de moviments lligats a
les seves arrels africanes i la situació social
de l’illa en cada moment. El ball dancehall
és sobretot energia i actitud a més de tècnica; si tens ganes de conèixer una cultura
i moure’t sense parar aquest és el teu estil.
Professora: Noe Perez de Bundem
Squad

Balls de saló
Divendres, de 20 a 21.30 h.
Del 25 de gener al 29 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Per a amants del ball
Vine a ballar en parella! Dóna la benvinguda al cap de setmana amb els ritmes més
divertits per gaudir ballant: txa-txa-txa,
swing, rock, vals, bolero o pasdoble. Una
bona manera de moure’s a ritme de les millors músiques de sempre.
Professor: Xavi Perales

Ritmes llatins
Dimecres, de 20 a 21.30 h.
Del 23 de gener al 27 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Apropa’t a Cuba amb el ball
Aprèn les bases, passos i ritmes per ballar
salsa cubana. Aquest trimestre ballarem
Chachacha, bachata merengue des del nivell bàsic. A partir de l’aprenentatge dels
passos bàsics s’aniran introduint diverses
figures típiques de la salsa. Anima’t a ballar
un dels ritmes llatins més divertits i seductors. Pots venir sol o en parella.
Professor: Jorge de Jesús Aguilar

Modern line dance (Ball
en línia modern)
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Dijous, de 20.30 a 21.45 h.
Del 24 de gener l’11 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Apunta’t al ball de moda
Aprèn a ballar a través de les coreografies
més conegudes als cinc continents. Balla
sense parella una gran varietat de ritmes:
balls de saló, salsa, funky i molts més estils.
Gaudeix de la música, diverteix-te i no paris
de ballar.
Professor: Enric Nonell

Dimarts, de 18.30 a 20 h.
Del 22 de gener 26 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

EXPRESSIÓ

Interpretació teatral:
allibera’t

Dancehall

Per endinsar-se en el món de la fotografia
Treballarem la relació entre velocitat d’obturació, apertura de diafragma i sensibilitat
ISO, aprendrem sobre objectius, accessoris per la càmera i a entendre el menú de la

Dimecres, de 20.30 a 21.45 h.
Del 23 de gener 3 d’abril
(11 sessions)
Preu: 68,38 €

Divendres, de 20 a 21.30 h.
Del 25 de gener 29 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Per gaudir d’aquest ball fluid i creatiu

S’aixeca el teló!
Treure i descobrir l’actor/actriu que portem
a dintre. Deixar-nos sorprendre a través del

text i del joc, descobrint tot el que podem
ensenyar. Prendre consciència dels recursos dels quals disposem i saber-ne fer un
bon ús per millorar la nostra interpretació.
Es tracta de realitzar un procés d’obertura per cedir les experiències, records i
emocions a la interpretació del text teatral. D’aquesta manera, s’omple el text i
es produeix una connexió directa amb el
públic
Professor: Carlos Briones

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

Anàlisi cinematogràfic:
Grans directors de cinema de tots els temps
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h.
Del 30 de gener al 13 de març
(7 sessions)
Preu: 69.62€
Càmera i acció!
Un taller dedicat a la revisió d’una selecció
de pel·lícules, autors i moviments que, per
diferents raons, cal destacar en la història
del cinema. En aquest trimestre analitzarem a fons el llenguatge cinematogràfic,
els significats i la simbologia i el subtext
ocult d’una sèrie de títols de directors de
totes les èpoques, com per exemple Abel
Gance, els germans Taviani, Liliana Cavani, Claude Sautet o els més recents David
Lowery i Jordan Peele.
Professor: Enric Ros

Viatja a les properes
exposicions
Dimarts, de 17 a 19 h.
Del 29 de gener al 12 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Art de proximitat
Descobreix els museus, les galeries d’art
i el patrimoni de Barcelona guiat per la
mirada d’un professional. Les visites comentades a les millors exposicions et
permetran conèixer diferents estils i èpoques. Entrades a càrrec dels participants
(preu reduït).
Professora: Gemma Rovira

Apropa’t a l’òpera
Dimecres, de 18 a 19.30 h.
Del 30 de gener al 27 de març
(9 sessions)
Preu: 67,14 €
Descobreix el que s’amaga darrere el
teló
El seu naixement, el desenvolupament
històric, les conseqüències polítiques
i socials, la recerca de l’obra d’art total,
la música aplicada al drama, l’escena al
servei d’una música que comença amb
un llibret. Quines passes hi ha en la seva
construcció fins a arribar al públic, el poder de la veu humana, els diferents tipus
de veus, les seves nomenclatures, l’evolució històrica de la tècnica del cant.
Els grans teatres d’òpera com estan dissenyats i per què. Muntatge de l’escena i

el seu procés.
Una imatge val més que mil paraules, per
tant ho estudiarem tot a través de filmacions, per descomptat, acompanyat per les
explicacions i l’anàlisi necessari, a més a
més tot farcit amb curiositats i anècdotes.
Professor: Armand Grebol

emocions diàries que ens causen malestar i ens tanquen possibilitats de ser més
feliços, per guanyar seguretat i fortalesa.
Professora: Mireia Muñoz

Introducció a la història
de l’art: el Renaixement

Dijous, de 19 a 20.15 h.
Del 24 de gener al 4 d’abril
(11 sessions)
Preu: 68,38 €

Dilluns, de 19.30 a 21 h.
Del 28 de gener al 25 de març
(9 sessions)
Preu: 67,14 €
Per entendre els grans moviments artístics
En aquest curs aprendrem de forma amena a llegir i entendre les pintures dels
grans mestres en un dels períodes més
emocionants de la història. Observant i
gaudint de les pintures descobrirem les
causes dels canvis històrics i aprendrem
història del pensament, de la ciència i de
la tècnica pictòrica. Així comprendrem qui
i per què es va inventar l’oli, qui i per què
va signar el primer quadre o la primera escultura, per què la mitologia és tan important en la història de la pintura i com unes
poques generacions d’artistes van canviar
la història per sempre.
Professor: Marcos Yañez Velasco

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

Cuida’t: activa la memòria
Dilluns, de 17 a 18.30 h.
Dilluns, de 18.30 a 20 h.
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Exercita el cervell
Et sembla que a poc a poc et falla la memòria? Això no passa tant per l’edat sinó
per l’alteració a l’hora de fixar la informació o evocar-la. Cal tenir en compte que
en els diferents processos de la memòria
intervenen diferents factors que fan efectiu tant el registre com el record.
En aquest taller es treballaran tècniques i
estratègies per aprendre alguns recursos
i potenciar els propis, amb l’objectiu de
mantenir actiu el cervell.
Professor: Fernando Aranciva

Intel·ligència emocional:
com afrontar les pors
per sentir-nos més lliures
Dijous, de 19.30 a 21 h.
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Com gestiones les teves emocions?
En aquest taller aprendràs a identificar
pors, a comprendre les causes i sobretot
a trobar eines per afrontar-les i resoldreles. Darrere d’una por hi ha una creença
limitant o el desconeixement de no saber
com superar-ho. Aprendrem a gestionar-les correctament, així com també les

Mindfulness - treball
corporal

Aconsegueix una atenció plena
Mindfulness esdevé un recurs que promou viure la vida amb una major plenitud,
gaudint d’un major benestar, energia i
entusiasme. En aquest taller, ens endinsarem en aquesta pràctica i ho farem a través de diverses disciplines com el ioga o
la meditació, obtenint així una major consciència a nivell físic, mental i emocional.
Professora: Marta Robles

Marxa Nòrdica i Salut
Dimecres, de 18 a 19.30 h.
Del 30 de gener al 3 d’abril
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Millora la teva salut mentre fas amics
La marxa nòrdica consisteix a caminar
amb l’ajuda d’uns bastons especials. És
una manera de caminar on s’inclou, no
només l’acció de les cames, sinó també
la part superior del cos i, com a resultat
es fa un exercici molt complet i amb molts
beneficis per la salut. Es farà un tast per
aprendre la tècnica correcta i els seus
moviments. Activitat apta per tothom.
Professor: Fernando Bartolomé de
Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)

Ballet training
Dilluns, de 20 a 21,15 h.
Del 21 de gener al 8 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74.60 €
Entrenament amb les tècniques del
ballet
Farem un entrenament similar al que fan
els ballarins al ritme de la música més actual amb l’objectiu de tonificar el nostre
cos, millorarem la coordinació i la flexibilitat i treballarem els estiraments i l’elongació per a modelar, tonificar i estilitzar
la figura. Uneix-te a les tècniques que
estan més de moda entre les actrius de
Hollywood.
Professora: Carlota Fernández

Gimnàstica hipopressiva
Dijous, de 17.30 a 18.45 h
Dijous, de 18.45 a 20 h.
Dijous, de 20 a 21.15 h.
Del 24 de gener l’11 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Cuida’t!
Es practicaran exercicis variats de Gimnàstica Abdominal Hipopressiva i estiraments alhora que es donaran explicacions interessants i amenes d’aspectes
urològics, ginecològics, andrològics i
coloproctològics. Amb aquest mètode de
gimnàstica, treballarem els abdominals

tenint cura de l’esquena i prevenint problemes com ara les freqüents incontinències d’orina, o els prolapses dels òrgans
pelvians (bufeta, matriu i recte). IMPORTANT: la gimnàstica abdominal hipopressiva està desaconsellada en persones
que pateixen d’hipertensió arterial no
controlada, qualsevol tipus de cardiopatia
i durant l’embaràs.
Professora: Nisrine Dourghal

Zumba
Dilluns, de 20.30 a 21.45 h.
Del 21 de gener al 8 d’abril
(12 sessions)
Dimarts, de 20 a 21.15 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Diverteix-te cremant calories!
En aquest taller farem un treball cardiovascular i de condicionament físic moderat a partir de diferents coreografies de
música llatina. Posa’t en forma i modela el
teu cos de forma saludable i divertida amb
aquesta disciplina aeròbica que t’ajudarà
a cremar calories ballant al son dels ritmes llatins i caribenys més actuals.
Professor (dilluns 20.30 h): Fabio Suárez
Professor (dimarts 20 h): Enrique Dorado

Pilates Mat
Dijous, d’11,30 a 12,45h
Del 24 de gener al 4 d’abril
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
Tonifica la teva musculatura
El Pilates Mat es basa en sis principis
fonamentals: concentració, control, centralització, fluïdesa, precisió i respiració.
Amb aquesta tècnica es millora la postura
i l’alineació de tot el cos, es redueix el dolor d’esquena i es tonifica la musculatura
afavorint la prevenció de lesions.
Professora: Carlota Fernández

Pilates
Dilluns, d’11 a 12.15 h.
Dilluns, de 18.45 a 20 h.
Del 21 de gener al 8 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Dimecres, de 17.10 a 18.25 h.
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h.
Dimecres, de 20 a 21.15 h.
Del 23 de gener al 10 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
“Amb unes sessions sentiràs la diferència, després de vint veuràs la diferència, amb 30 et canviarà el cos”
Joseph Pilates
El mètode Pilates és un tipus d’entrenament enfocat a la correcció postural amb
la finalitat d’obtenir control sobre el propi
cos. La pràctica tracta d’una sèrie d’exercicis que tonifiquen la musculatura sense
grans sobrecàrregues, reeduquen el sòl
pelvià i la respiració, i ajuden a prevenir
lesions musculars i òssies.
Professora dilluns matí: Lucrecia Guio
Professora dilluns tarda: Janine Machado
Professora dimecres: Lucrecia Guio

Ioguilates
Divendres, de 18.30 a 19.45 h.
Del 25 de gener 12 abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Fes que el cos respiri
Combinant exercicis de ioga i de pilates
enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota
la musculatura corporal. La seva pràctica
ens ajudarà a afinar i reforçar la zona abdominal a partir d’exercicis relaxants i corregir els mals hàbits posturals.
Professora: Lucrecia Guio

Enforteix abdominals,
glutis i cames
Dilluns, de 20 a 21.15 h.
Del 21 de gener al 8 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Tonifica’t i redueix volum
Sistema d’entrenament per enfortir tres
grups musculars principals: glutis, abdominals i cames. El sistema GAC és una
activitat d’intensitat mitjana que activa les
zones del cos més afectades per la vida
sedentària. A partir d’un treball aeròbic i
d’exercicis específics, es busca enfortir i
tonificar aquestes tres zones del cos.
Professora: Lidia Garcia

Posa’t en forma
Dijous, de 20.15 a 21.30 h.
Del 24 de gener l’11 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60€
Posa el teu cos a punt
Vine a millorar la teva resistència i el teu to
muscular. El ball al ritme de la música i els
exercicis d’efecte localitzat et reportaran
beneficis cardiovasculars i et faran sentir
millor amb el teu cos. Intensitat mitjana.
Professora: Lidia Garcia

Estiraments per una
esquena sana
Dimarts, de 18.30 a 19,45 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60€
Millora la teva higiene postural
Activitat que combina exercicis orientats
a la millora de la salut i funcionalitat de
l’esquena; per ajudar a prevenir i millorar
els trastorns musculoesquelètics, com ara
la cervicàlgia i la lumbàlgia d’entre altres.
Professor/ra: Nisrine Dourghal

Ioga
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Del 21 de gener al 8 d’abril
(12 sessions)
Dimarts, de 17.45 a 19 h.
Dimarts, de 19 a 20.15 h.
Dimarts, de 20.15 a 21.30 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Dimecres, d’11.30 a 12.45 h.
Dimecres, de 14.30 a 15.45 h.
Dimecres, de 16.45 a 18 h.

Dimecres, de 19.15 a 20.30 h.
Del 23 de gener al 10 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Harmonitza cos i ment
A través del Hatha Ioga, basat en les “assanes” o postures, arribem a una millor
integració física, mental i espiritual, alhora
que aportem fermesa i elasticitat als nostres músculs.
Professora dilluns (18,30 a 19,45 h.)
Paula Fernández Calotti
Professora dimarts (17.45 a 19 -19 a
20.15 h.) Teresa Cortada
Professora dimarts (20.15 a 21.30 h.)
Marien Garcia
Professora dimecres matí i migdia:
Conxa Pineda
Professora dimecres tarda: Teresa
Cortada

Ioga: tractament i prevenció de problemes de
la columna vertebral
Dimarts, de 16.30 a 17.45 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Dimecres, de 18 a 19.15 h.
Del 23 de gener al 10 d’abril
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Cuida la teva columna mitjançant la
pràctica del Hatha Ioga
Amb el Hatha Ioga aprendrem del nostre
cos, amb postures correctives per millorar
problemes cervicals, desviacions de la columna i dolor lumbar.
Professora: Teresa Cortada

RECURSOS

Ganxet modern:
peces d’hivern
Dijous, de 18.30 a 20 h.
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Vesteix el teu hivern de ganxet
Durant aquest trimestre teixirem diferents
projectes per a la llar i complements per
lluir i regalar com xals, colls de ganxet,
mitenes, boines, bosses, plaids, coixins
o pouffs. Treballarem diferents punts de
fantasia i tècniques com el ganxet tunisià,
el “corner to corner”, el ganxet “filet”, els
“grannies” o els mandales. I descobrirem
com el ganxet estimula la creativitat, augmenta l’autoestima i millora el nostra benestar emocional.
Professora: Inge Serrano

Ceràmica creativa (*)
Dimecres, de 18 a 20 h.
Del 30 de gener al 13 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Descobreix el fang
Aprendrem les tècniques bàsiques i antigues de treballar-lo, també d’altres més

espontànies i algunes maneres d’acabats
que ens permetran decorar les nostres
peces. A través del fang i trobant-hi la mà
de cadascú, desenvoluparem les potències creatives amb les pròpies ditades. El
taller està enfocat de manera que cada
alumne pugui profunditzar segons una
manera única de fer les coses, per tant la
metodologia es basarà a buscar una línia
pròpia de feina a la vegada que entendre
de quin esperit està feta la ceràmica,
l’argila, el fang i les terres amb les quals
treballarem.
Professora: Brenda Tarragó

Joieria creativa a la cera
perduda (*)
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h.
Del 28 de gener l’11 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62€
Crea la teva joia personalitzada
Realitzarem tot tipus de joies com ara
arracades, anells, penjolls, fermalls o
polseres fetes de plata, llautó i/o bronze
(metalls a escollir per l’alumne segons
pressupost). Les peces es realitzaran
provant les diferents tècniques de la
cera perduda. Treballarem tenint en
compte el llenguatge expressiu de cadascú i la peculiaritat de les tècniques
per tal de dissenyar les nostres pròpies
joies.
Professora: Pamela Pérez d’Amalia
Vermell

Scrapbooking (*)

Anglès de mica en mica
Dimarts, de 18.30 a 20 h.
Del 22 de gener al 26 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Aprèn les primeres paraules
Aquest taller està adreçat a persones
que volen iniciar-se en aquesta llengua.
Aprendrem les primeres paraules i expressions que ens ajudaran a tenir un primer contacte amb l’anglès. Mai és tard!.
Es recomana tenir nivell A1.
Professor: Ramón Codina

Aprofundeix en l’anglès
Dilluns, de 18 a 19.30 h.
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)
Dimarts, de 20 a 21.30 h.
Del 22 de gener al 26 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Reforça el teu anglès!
Llença’t amb aquest idioma tan parlat al
món. L’objectiu és desenvolupar les bases
d’aquesta llengua i fer-se entendre a través d’un aprenentatge progressiu i lúdic:
contes, jocs, música i altres dinàmiques.
Es recomana tenir nivell A2.
Professor de dilluns: Henny Canova
Professor de dimarts: Ramón Codina

Anglès conversa
nivell mitjà

Dimecres, de 20 a 21.30h
Del 30 de gener al 27 de març
(9 sessions)
Preu: 67,14€

Divendres, de 18.30 a 20 h.
Del 25 de gener al 29 de març
(10 sessions)
Preu: 74.60 €

Documenta la teva vida a partir de les
teves millor fotografies
Guarda el teus records d’una manera
especial, diferent i molt creativa. Farem
3 projectes amb formats, materials i
tècniques diferents.. L’element bàsic
serà una fotografia i a partir d’aquí, i
utilitzant papers especials, segells,
troquels, cintes, aquarel.les, pinturtes
i moltíssimes coses més crearem projectes 100% personalitzats. Farem 2
targetes una amb estructura lliscant i
l’altre amb estructura en cascada, un
min-àlbum, 2 targetes, i per tancar el
Taller un LayOut.
Professora: Marta Pallarés Gandia

Never give up!
Per als qui tenen uns coneixements
bàsics d’aquesta llengua, però els cal
reforçar-los. Principis de conversa, contes, jocs, situacions i experiències pràctiques, per poder anar adquirint fluïdesa
amb la llengua. Es recomana tenir nivell
B1.
Professor: Ramón Codina

Italià nivell iniciació (II)

Dijous, de 20 a 21.30 h.
Del 24 de gener al 14 de març
(8 sessions)
Preu: 59,68 €

Dijous, de 18 a 19.30 h.
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Non è mai troppo tardi
Aquest taller és per persones que tenen
un coneixement lingüístic previ o discontinuïtat amb el curs de tardor i el volen recuperar o millorar. Es profunditza l’estudi
de la gramàtica i de la conversa bàsica. Al
llarg del curs es presenten també temes
de la cultura del Belpaese.
Professora: Sara Sandrino d’Ama
l’italiano

GASTRONOMIA

Introducció al tast de
vins: Les varietats (*)

Les varietats dels vins catalans
Inicia’t en el món del vi i coneix les diferents varietats del vi català. Què és un vi
monovarietal? Què és un cupatge? Com
identifiquem la garnatxa? Coneixes el
samsó o caranyena? El trepat? La picapoll? El xarel·lo? la garnatxa blanca? Què
és la malvasia de Sitges?
Professor: Ass. Wine Barcelona

Dijous, de 18 a 20 h.
Del 31 de gener al 14 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Cuina amb els superaliments d’arreu
del món
Coneixerem la seva procedència i el seu
ús a les receptes tradicionals de cada
país. Omplint de salut energia i creativitat les nostres taules diàries i les de festa!
Evitarem el gluten, els sucres refinats, i
aprendrem a utilitzar els superaliments
en menús complets. El Baobab, la quinoa,
la maca, el cacao, els llegums, el cànem i
els olis essencials.... formaran part de la
dansa culinària a cada taller. Vols viatjar
amb nosaltres?
Professora: M. Pilar Ibern, ecoxef i
assessora nutricional

Arrossos i fideuàs (*)
Dimarts, de 17 a 19 h.
Del 22 de gener al 5 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Per autèntics arrossers i amants de
les fideuàs
En aquest interessant taller farem un recorregut, a través de receptes molt variades per als arrossos valencians, catalans,
diferents fideuàs mediterrànies, risottos
italians, arrossos pilaf i orientals. Tot amb
trucs de restaurant per fer brous i fumets
consistents i saborosos i trobar els punts
perfectes dels arrossos i diferents fideuàs
Professor: Diego Molina

Dilluns, de 19 a 21 h.
Del 28 de gener a l’11 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Per gourmets exigents
Fusiona receptes tradicionals amb nous
conceptes que et portaran a descobrir noves textures, colors i sabors. Desenvolupa
la teva creativitat i innovació culinàries per
elaborar plats diferents amb productes de
temporada i presentacions especials que
t’identifiquin.
Professora: Elisabeth Cuevas

7 bols de sopes
asiàtiques (*)
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h.
Del 30 de gener al 13 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
7 bols de sopes asiàtiques
Agafeu un bol i una cullera i viatgem durant 7 setmanes des del Japó i el seu ramen fins a la Xina amb la sopa wonton.
Descobrirem el brou Pho de Vietnam, el
cremós Tom Kha Gai tailandès, la sopa picant Khao Poon del Laos, el Subeji coreà
o la sopa de pollastre de Taiwan.
Professora: Agnès Dapere

TALLERS EN FAMÍLIA

Mamifit
Dimarts, de 10 a 11 h.
Del 22 de gener al 9 d’abril
(12 sessions)
Preu: 59,68 €
Dijous, de 17 a 18 h.
Del 24 de gener l’11 d’abril
(12 sessions)
Preu: 59,68 €
Fes gimnàstica molt ben acompanyada!
Farem gimnàstica hipopressiva, tonificació, estiraments i exercici cardiopulmonar
acompanyades dels nostres nadons. Ha
arribat el moment de cuidar-se! Les classes les podeu començar a partir de les 6

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

Itineraris de ciutat
DESCOBREIX LA CATEDRAL
DE BARCELONA, MÉS ENLLÀ
DEL GÒTIC
Dissabte 26 de gener, de 10 a 13 h
Vine a descobrir la història de la catedral
de la ciutat de Barcelona, recuperant els
orígens, el procés constructiu, els vincles
amb la corona catalana i la ciutat comtal.
Passejant per les seves naus, les seves
capelles, el claustre, la cripta de Santa
Eulàlia, el terrat i els seus dos campanars,
farem un recorregut històric des del segle
XIII fins als nostres dies. L’accés al terrat,
les naus, el claustre, la cripta i el cor requereix el pagament d’una entrada que anirà a
càrrec dels participants.
Professora: Carolina Chifoni

LES CURIOSITATS DE SANT
GERVASI
Dissabte 26 de gener
Visitarem un dels antics pobles del pla de
Barcelona: Sant Gervasi. Allunyada del ritme frenètic del centre de la ciutat, aquesta
zona residencial va ser on part de la burgesia i persones benestants hi van deixar la
seva empremta al segle XIX. Ens centrarem
en els entorns de la Plaça Molina, un dels
eixamples que a mitjans del segle XIX es
van anar formant al voltant del nucli antic.
Al llarg del nostre recorregut ens trobarem
cases que varen ser l’esperit del barri, zones verdes i elements curiosos i singulars.
Professor: Oleguer Biete

EL PALAU GÜELL
Dissabte 2 de febrer
El Palau Güell va ser un dels primers encàrrecs importants que va rebre Gaudí a
l’inici de la seva carrera. Eusebi Güell va
voler que Gaudí li construís aquest peculiar
palau urbà com a ampliació de la casa familiar que tenia a la Rambla de Barcelona.

Durant aquesta visita descobrirem les cotxeres, les diverses estances i el fascinant
terrat. L’accés al palau requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Alba Casaramona

LA BARCELONA DELS
PASSATGES: L’ANTIC BARRI
DEL POBLET
Dissabte 2 de febrer
Els passatges, sovint llocs tranquils pels
quals no hi acostumem a passar, ens poden explicar moltes coses: l’origen d’un
barri, la història d’una part de la ciutat, la
tipologia de la gent per la qual varen ser
creats i sobretot moltes anècdotes i curiositats que fan dels passatges un gran
atractiu de la ciutat. Aquest cop, ens centrarem en el barri de la Sagrada Família.
L’antic barri del Poblet pot presumir de ser
una de les zones de Barcelona amb més
quantitat de passatges plens d’edificis curiosos i sorprenents.
Professor: Oleguer Biete

BARCELONA AMB ULLS
D’ARQUITECTE
Dissabte 9 de febrer
Coneixerem en profunditat el desenvolupament urbanístic de Barcelona, des dels
seus inicis com a urbs romana, fins als
Jocs Olímpics o la recuperació actual de
barris marginats com el Raval. Una mirada
diferent de la ciutat.
Professora: Alba Casaramona

DESCOBRINT LA DIAGONAL,
DE PASSEIG DE GRÀCIA A
FRANCESC MACIÀ
Dissabte 16 de febrer
Passejarem pel tram més antic i monumental de l’avinguda Diagonal. Des del passeig
de Gràcia a l’avinguda Francesc Macià podrem admirar i conèixer la història d’edificis
com el Palau Robert, l’església de Pompeia, Can Serra, la Casa Pérez Samanillo o
la Casa Mas de Miquel. Un recorregut per
diferents estils arquitectònics, per interiors
i per les obres d’alguns del grans arquitectes de la ciutat com Enric Sagnier, Josep

VISITA AL CEMENTIRI DE LES
CORTS
Dissabte 9 de març
Un matí per descobrir un dels cementiris
més interessants de la ciutat de Barcelona. Construït com a cementiri municipal
de l’antic poble de les Corts l’any 1845, hi
destaquen les seves construccions principals com la capella, el recinte als màrtirs
d’ultramar o el jueu. Passejant pels seus
passadissos ens trobarem amb la història, l’arquitectura i l’escultura funerària lligades al territori de les Corts i de la ciutat
des de la segona meitat del segle XIX fins
als nostres dies.
Professora: Carolina Chifoni

LA SEDETA, DE FÀBRICA A
EQUIPAMENT. MÉS DE 100
ANYS D’HISTÒRIA
Dissabte 30 de març
Visitarem l’antiga fàbrica tèxtil Pujol i Casacuberta que va estar en funcionament
des de 1899 fins a 1978. Coneixerem la
seva història i el seu funcionament com
a fàbrica, revistant les antigues seccions
de telers, ordidores, empacadores, tint
i blanqueig i les carboneres. A més, recuperarem la reivindicació veïnal que va
aconseguir que l’espai es transformes
en equipaments culturals i educatius pel
barri i per la ciutat. Per acabar coneixerem l’actual projecte de memorial oral
de les persones que van treballar a la
fàbrica.
Professora: Carolina Chifoni

Itineraris temàtics
RODOREDA VS CAPMANY,
DUES VISIONS DE L’EIXAMPLE
Dissabte 16 de febrer
Van néixer amb 10 anys de diferència i
en dos barris diferents de Barcelona:
Mercè Rodoreda l’any 1908 a Sant Gervasi i Maria Aurèlia Capmany el 1918 a
Ciutat Vella. Les separen només 10 anys
i el territori de l’Eixample? Compartiren
experiències i fortuna literària? En la cruïlla entre realitat i literatura, i lluny dels

Dissabte 23 de febrer
Un recorregut per la Barcelona musical
de principis del segle XX. Una ciutat amb
incipients centres d’ensenyament musical, magatzems especialitzats i de petits
i grans auditoris. I una ciutat plena de cafès, on la música era una part imprescindible i on els joves artistes començaven
la seva carrera i atreien als clients amb
la seva fama creixent. Resseguint la vida
d’Enric Granados, els seus amics i col·
laboradors, visitarem els espais clau pels
músics i els compositors del moment.
Professora: María José Anglés, de
MUSIColòGICS

LLEGENDES I CRÒNICA
NEGRA DE LA BARCELONA
MEDIEVAL
Dissabte 23 de febrer
Barcelona és història, és art, arqueologia
i patrimoni però també té un gran recull
de llegendes i anècdotes curioses que
configuren el caràcter de la ciutat: esperits, incendis, execucions, penitències,
amor, miracles, martiris, calaveres, verges
negres i àngels. Vine i te les explicarem
totes.
Professora:
Meritxell
Carreres,
d’AdAptamBCN

SAGNIER VESTEIX
BARCELONA
Dissabte 2 de març
Un itinerari per treure de l’oblit un dels importants, però no mediàtics, arquitectes
de la Barcelona del segle XX. Farem un
tast de l’obra d’Enric Sagnier a la ciutat:
el Palau de Justícia, l´edifici de la Duana
de Barcelona, edificis de l´Eixample... i
molt més.
Professora: Maria Vallverdú, de MateriaBCN

FER TURISME A LA
BARCELONA DEL XIX. NOUS
TRAMS AMB BOFARULL I LA
SEVA GUIA-CICERONE
Dissabte 9 de març
L’any 1847, Barcelona ja comptava amb
una guia turística per conèixer tots els
monuments artístics, assabentar-se’n de
tots els records i fets històrics de la ciutat.
Passejant per Ciutat Vella, talment com si
fóssim forasters, resseguirem nous trams
de la Guia-Cicerone d’Antoni de Bofarull.
Un matí per viatjar per la ciutat del XIX fent
especial esment als costums dels barcelonins i les informacions de caràcter cultural i arqueològic.
Professora: Vicky Medina, de Tròpic
de Capricorni.

El Rosari Monumental és un conjunt
d’obres escultòriques de caràcter religiós
situat al camí que porta des del monestir de Montserrat a la Santa Cova, on es
va trobar la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat. Aquest camí és un bon lloc
per descobrir i admirar art escultòric de
diferents estils fet per grans artistes, com
Josep Llimona i Josep M. Subirachs o
d’arquitectes com Gaudí, Puig i Cadafalch
o Enric Sagnier. A més, el seu entorn natural únic i excepcional, el converteix en una
passejada agradable i sorprenent. Dificultat mitjana-baixa, hi ha força trams d’escales i una baixada pujada pronunciada.
Professor: Oleguer Biete

HISTÒRIA DEL FERROCARRIL
A BARCELONA
Dissabte 16 de març
El 28 d’octubre de 1848 s’inaugurava el
primer tren de la península Ibèrica que
unia Barcelona i Mataró. A partir d’aquest
dia, milers de trens han sortit i arribat de
Barcelona traslladant passatgers i mercaderies. Vine a conèixer els orígens del
tren, les estacions que s’han construït i
destruït i moltes altres històries relacionades amb els ferrocarrils de Barcelona.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

MIRANT AL MAR I A LA CIUTAT:
EL CASTELL DE MONTJUÏC
Dissabte 23 de març
Vine a visitar aquest castell nascut amb la
Guerra dels Segadors per conèixer la seva
evolució i els usos actuals. Gaudirem també de les vistes sobre Barcelona i el front
marítim. L’accés al castell requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec
dels participants.
Professora: Maria Vallverdú, de MateriaBCN

LA TÀRRACO ROMANA
Dissabte 30 de març
Tàrraco va ser una de les capitals provincials més destacades de l’Imperi romà
del Mediterrani occidental. El seu llegat i
el seu espectacular estat de conservació
ens permeten fer-nos una idea de la vida
quotidiana romana. Farem una visita exterior a l’amfiteatre, les muralles i el passeig
arqueològic i entrarem al recinte del circpretori. L’accés al circ-pretori requereix el
pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professorat de Tàrraco Guide Blue

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

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

DE MOLINS DE REI A SANT
JUST
Dissabte 9 de febrer de 10 a 13 h
Excursió fàcil però amb pujada pel parc de
Collserola. L’itinerari començarà a l’estació de tren de Molins de Rei i finalitzarà un
cop arribats a Sant Just Desvern. A més
de recórrer els boscos de Collserola, en el
camí ens trobarem amb el castell de Ciuró
i l’ermita de Santa Creu d’Olorda. Dificultat mitjana-baixa.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de ciències

DE CERDANYOLA A NOU
BARRIS

54

54

DESCOBRINT EL SOT DEL
BAC

C. Ausiàs Marc

54

Arc de Triomf

Dissabte 23 de març de 10 a 13 h
Travessarem Cerdanyola fins a les portes
del Parc de Collserola. Resseguint la Riera
de sant Cugat arribarem a un antic aqüeducte per agafar el camí de Can Catà,
antiga masia senyorial. Des d’allà, ens
dirigim cap a l’ermita de Sant Iscle de les
Feixes i seguint la vall del mateix nom passem per la font de can Lloses pujant fins
el coll de la Ventosa, iniciant el descens
que ens porta fins a Nou Barris. Dificultat
mitjana.
Professor: Joan Solé de Roada

6

C. Alí Bey

40-42-141

a
ian
id
er
.M
Av

Marina
6
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De dilluns a divendres:
de 9 a 21h
Dissabtes:
de 10 a 14 i de 16 a 20h.

Dissabte 6 d’abril de 10 a 13 h
En aquest itinerari coneixerem el Sot del
Bac, una petita vall que havia estat un lloc
emblemàtic dels escaladors i excursionistes catalans amb roques com les Dues
Germanes o el Tap de Xampany. Es tracta
d’una agradable passejada entre la vall del
Congost i els Cingles de Bertí que acabarà
amb el premi d’un bonic salt d’aigua i unes
magnífiques vistes al massís del Montseny. Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de ciències

Bus: V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, 51, 55, 39 / Tram: Marina
Espai adaptat
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem
que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de
gestionar-ne la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica
ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona.
Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER
IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat.

LA BADALONA MODERNISTA
Dissabte 6 d’abril
Coneixes el patrimoni modernista de la
ciutat de Badalona? Tot passejant serem
testimonis del procés d’industrialització
que va afectar la ciutat i els edificis modernistes que va construir la burgesia

De gener a abril de 2019

C. Casp

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

A partir de les noves investigacions i dels
vestigis encara visibles del seu passat redescobrirem les Drassanes de Barcelona
i el seu entorn marítim. Van estar sempre
ubicades al mateix espai? Com és que hi
trobem restes d’una necròpolis romana?
Com van evolucionar els seus usos durant
els seus set segles d’història? L’accés
a les drassanes requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Alba Casaramona

GRANADOS I ELS CAFÈS
DELS ANYS 20

Dissabte 16 de març

badalonina de la mà de l’arquitecte de la
ciutat, Joan Amigó i Barriga.
Professor: Jordi Pisa

Telèfon 010: Establiment:0.46€. Cost/min 0.06€. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 934890098

Cuina vegetariana amb
superaliments d’arreu
del món (*)

Cuina contemporània amb
productes de temporada (*)

Dijous, de 10,15 a 11,15 h
Dijous, de 18 a 19 h
Del 24 de gener a l’11 d’abril
(12 sessions)
Preu: 59,68 €

Dissabte 2 de març

EL ROSARI MONUMENTAL DE
MONTSERRAT

C. Lepant

Descobreix vins dels cinc continents
Combinarem vins del vell continent: de
la península Ibèrica, francesos, italians,
alemanys o fins i tot del Líban o Turquia,
amb vins del nou món: Sonoma i Napa
Valley, vins de les valls de Xile, els Malbec
d’Argentina o vins de Sudàfrica, Austràlia
o New Zealand.
Professor: Ass. Wine Barcelona

Els fogons de sempre amb un toc d’autor
La cuina catalana és molt reconeguda per
les seves receptes de muntanya i marineres. En aquest taller et volem proposar un
nou enfocament de la cuina catalana de
sempre amb tocs innovadors d’autor que
et sorprendran. Receptes tan suggerents
i sorprenents com un fricandó amb salsa
de festucs, un arròs gratinat de la costa
Brava o postres com unes torradetes de
santa Teresa flamejades amb salsa de
taronja.
Professor: Diego Molina

REDESCOBRINT LES
DRASSANES

espais de la ciutat amb què les identifiquem habitualment, aquestes dues
grans escriptores projecten dues visions
diferents de l’Eixample.
Professora: Maria Nunes

C. Marina

Divendres, de 20 a 21.30h.
Del 25 de gener al 15 de març
(8 sessions)
Preu: 59,68 €

Taller per famílies:
música pels menuts
(1 a 3 anys)

Puig i Cadafalch o Manuel Sayrach.
Professora: Carolina Chifoni

C. Sardenya

Tast de vins avançat: Els
vins del món (I) (*)

Dimarts, de 19 a 21 h.
Del 22 de gener al 5 de març
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

Els primers estímuls
Un espai per gaudir amb els més menuts
de la casa. Taller per fomentar el vincle
afectiu i el coneixement del teu nadó. La
música i el moviment seran els mitjans per
crear l’ambient adient on el reforç del vincle segur faran de la mirada, de la veu i del
contacte físic un llenguatge íntim i entenedor entre l’adult i el nadó.
Professora: Leila de A Granel

C. Sicília

Gaudeix de l’art de la degustació
Tast intermedi de vins catalans de les darreres anyades, atenent les seves característiques, procedència, varietat, anyada i
terroir. Analitzarem les diferents zones i
tipus de vins que podem descobrir al llarg
del territori.
Professor: Ass. Wine Barcelona

setmanes del part vaginal o 8 setmanes
després del part per cesària.
Professora: Naiara Celades de Mamifit

C. Nàpols

Divendres, de 18.30 a 20 h.
Del 25 de gener al 15 de març
(8 sessions)
Preu: 59,68 €

Cuina catalana
renovada (*)

C. Roger de Flor

Tast de vins: Analitzem de
les darreres anyades de
vi català (*)

