aparent lluita, la Història i la Literatura, el
relat històric i la ficció.
Professor: Manu Valentín

INSCRIPCIONS
Inici d’inscripcions: dilluns 2 de setembre 2019.
Presencial i online a partir de les 9 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.

TALLERS CULTURALS

PINTURA A L’OLI
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(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
De l’1 d’octubre al 19 de novembre
(8 sessions)
Preu: 79,57 €
Dilluns, de 9.45 a 11.45 h
Del 7 d’octubre al 25 de novembre
(8 sessions)
Preu: 79,57 €
Descobreix la pintura i aprofundeix en el
color
Un taller per aprendre a pintar pas a pas.
Descobriràs la importància del color i el
plantejament de l’obra durant les diverses
etapes. En aquest taller s’assolirà 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 AL DIBUIX I AL
COLOR A TRAVÉS DE LA LÍNIA
I LA TACA
Dilluns, de 18 a 20 h

Dimecres, de 19.30 h a 21.30 h
Del 9 d’octubre al 20 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
T’atreveixes a animar objectes?
Amb la tècnica del Stop Motion, aprendràs
les bases del llenguatge del cinema. A partir d’una anècdota, crearem un guió i un
storyboard: eines de la producció cinematogràfica. Amb tots els elements d’un rodatge es gravarà una història sense paraules.
Professor: Brian Hermida Stubbe

INTRODUCCIÓ AL VÍDEO
TESTIMONIAL

Curs nou

CREATIVITAT

DE LA IDEA AL MOVIMENT:
CREA AMB STOP MOTION

Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Traça la realitat sobre paper
Dibuixar és definir contorns, però també és
llum i ombra i color. S’exploraran les línies i
els traços, pedra angular del dibuix. Descobriràs com l’ús de la llum i l’ombra serveix
per crear formes, així com les possibilitats
que ens dóna l’ús del color. Finalment,
s’explorarà l’esperit creatiu, innovant i expressant les nostres emocions i passions a
través del dibuix i del color.
Professor: Daniel Castro

CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
LES MAJÚSCULES D’ITÀLICA

Dimarts, de 20 a 21.30 h
Del 8 d’octubre al 10 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Cinema documental: teoria, recursos i
estratègies
Taller dirigit a persones que vulguin explicar
relats i històries de vida, sense necessitat
de tenir un gran coneixement teòric o pràctic previ en la realització de documentals o
peces informatives televisives. Introduirem
diferents gèneres i estils i també farem un
breu repàs al llenguatge documental, així
com les estratègies d’investigació. Veurem
exemples actuals de documental de denúncia social i posarem en pràctica el format
de l’entrevista.
Professora: Sònia Calvó

CANT GÒSPEL

Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Dimarts, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Coneix les majúscules d’itàlica
Taller obert per a tots els nivells i per a
tots els amants de la lletra itàlica. Seguint
les minúscules, treballaràs les majúscules
bàsiques per a controlar el seu traç i després aprofundir més en les majúscules més
ornamentades. Amb tots aquests coneixements i pràctica estaràs llest per al següent
pas: la famosa Copperplate.
Professor: Marta Solano

Treu tot el partit a la teva veu
Tot treballant d’una manera lúdica i activa
ens introduirem al món del gòspel. Aquest
estil, originari del sud dels EUA, presenta
un ric ventall de ritmes i cançons de gran
profunditat i harmonia coral.
Professora: Ana Ruggiero

ESCRIPTURA CREATIVA:
MEMÒRIES FAMILIARS

Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Dijous, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Troba la teva veu a través de la pròpia
història
Taller està dedicat a l’exercici memorialístic, l’espai on l’escriptura es converteix en
un mitjà per a retenir allò succeït, per a rescatar allò viscut. Escriure sobre les memòries familiars és un procés de coneixement,
una forma d’enriquiment íntim que ens sacseja i allibera per dins. Aquest exercici es
desenvoluparà de la mà de dos púgils en

ENTENDRE EL LLENGUATGE
DE LA MÚSICA

Un viatge per les claus del llenguatge
musical
Si t’agrada la música, segurament t’has
preguntat coses com ara, què hi veuen els
músics en aquells símbols que interpreten i
que desperten en nosaltres tantes emocions? Què fa que una simbologia, aparentment tan abstracte, provoqui sensacions
similars en persones de totes les cultures?
Com és possible que el mateix llenguatge
que utilitzava Mozart també serveixi per escriure un rock?
De ben segur que tot plegat és més senzill

del que t’imagines. T’explicarem de manera
entenedora la grafia i el vocabulari quotidià
de la música, perquè puguis gaudir plenament de l’experiència musical com a oient i
com a intèrpret.
Professora: D’A4MÚSICS

EXPRESSIÓ

Preu: 74,60 €
Apropa’t als ritmes del Swing!
Belluga el cos a ritme del swing, la música que t’aixeca l’ànim, et dóna alegria i fa
moure peus i mans, cos, ment, i malucs.
Sortiràs de la classe amb un somriure i
amb el cos renovat de dalt a baix. No cal
parella.
Professora: Helena Baussells de
Spank the Baby

DANCEHALL

BALLS DE SALÓ

Dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Del 2 d’octubre l’11 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €

Divendres, de 20 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 13 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Per gaudir d’aquest ball fluid i creatiu
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: Esmeralda Sánchez Torres

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-txatxa, swing, rock, vals, bolero o pasdoble.
Una bona manera de moure’s a ritme de
les millors músiques de sempre.
Professor: Xavi Perales

DANSA CLÀSSICA PER A
PRINCIPIANTS
Dissabte, d’11.30 a 13 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre
(9 sessions)
Preu: 55,95 €
Iniciació de ballet per a adults
Si penses quant t’hauria agradat aprendre
ballet, però no va poder ser… mai és tard
i sempre és bon moment per començar. En
aquest taller començarem a aprendre els
passos de ballet des de zero.
Afina la silueta i millora la concentració a
qualsevol edat. Segueix la disciplina amb
la qual les actrius més elegants de Hollywood es posen en forma. Descobreix
com el ballet és una disciplina cos/ment
que t’ajuda a desconnectar. Aconseguiràs
una postura natural més alçada i milloraràs
el control i la flexibilitat del teu cos.
Professora: Carlota Fernández López

STREET DANCE
Divendres, de 18.30 h a 20 h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
(9 sessions)
Preu: 67,14 €
Improvisem un ball?
A la dècada dels 70 a Nova York van néixer
diverses modalitats de danses basades en
la improvisació, la creativitat individual i el
contacte amb la gent. Amb exercicis i coreografies dinàmiques desenvoluparem la
força, la coordinació i l’expressió pròpia fusionant danses com el Hip hop, el popping,
locking o el funk.
Professor: Osmar Fusión de Spank the
Baby

SWING SOLO
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)

RITMES LLATINS
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
(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 i 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 a 21.15 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
Dijous, de 20.30 a 21.45 h
Del 26 de setembre al 12 de desembre
(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 de dimarts: Xavier Colomer
Professor de dijous: Enric Nonell

INTERPRETACIÓ TEATRAL:
DIRECCIÓ D’ESCENES
Divendres, de 20 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 13 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Aixecant l’escena!
Treballarem a partir d’una escena teatral.
Centrarem la feina, en entendre què volem
de l’escena i en quin llenguatge interpretatiu la volem fer. Treballarem sobre el ritme

del text, les pauses necessàries, les accions i els moviments que requereixen els
personatges i l’escena. I, sobretot, exercitar una escolta activa per ser conscient de
tot el que està succeint a l’escena, què fan
els companys i aprofitar tots els impulsos
per aprofitar-los.
Professor: Carlos Briones

INTERPRETACIÓ TEATRAL:
DEL TEXT A L’EMOCIÓ
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Vols descobrir l’actor o actriu que
amagues?
Treballarem les emocions a partir d’un
text per treure i descobrir l’actor/actriu
que portem a dintre. Deixar-nos sorprendre a través 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.
Professor: Carlos Briones

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

GAUDIM DEL CINEMA:
ANÀLISI CINEMATOGRÀFIC
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Del 9 d’octubre al 20 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Càmera i acció!
Un taller per aprendre a veure i analitzar
alguns dels grans títols del cinema de tots
els temps, des dels seus orígens fins a
l’actualitat. Durant 7 sessions abordarem
plegats l’estil, el llenguatge cinematogràfic i els significats ocults d’una sèrie
de pel·lícules inoblidables que cal (re)
descobrir, i revisarem la influència que
han tingut en altres obres posteriors, per
veure com es relacionen present i passat
cinematogràfic.
Professor: Enric Ros

VIATJA A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts, de 17 a 19 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(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

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
DE L’ART: ELS ORÍGENS DE
LA PINTURA MODERNA
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Per entendre els grans moviments artístics
El S.XIX ho va canviar tot per sempre perquè va veure la vida i la mort de les filosofies idealistes, el naixement de les ideologies
modernes i de les revolucions polítiques,
així com la consolidació de la modernitat. Al
món de l’art és el segle del viatge a l’infinit,
quan el subjecte i els seus estats anímics
o la seva visió del món s’introdueixen en
l’obra d’art per crear una nova visió de l’ésser humà i de la pràctica artística, una visió tan profunda que arriba fins als nostres
dies. Goya, Delacroix, els romàntics o Manet seran part fonamental d’aquest viatge.
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 30 de setembre al 2 de desembre
(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:
LES EMOCIONS POSITIVES
Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Com gestiones les teves emocions?
En aquest taller aprendràs a entendre i
gestionar millor les emocions, a identificar
creences i mecanismes que a vegades
incorporem sense adonar-nos i no ens
deixen avançar, a crear nous hàbits per
augmentar el teu benestar emocional i
sentir-te millor cada dia, en definitiva, a
guanyar autoconfiança i disposar de les
eines adients per liderar la teva vida.
Professora: Mireia Muñoz

PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA) I COACHING EN
SALUT
Dimarts, 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(10 sessions)

Preu: 74,60 €
Genera salut a través de la teva ment
i el teu cos
T’has adonat que el que et dius, penses
i sents repercuteix en la teva salut? En
aquest taller treballarem amb eines de
PNL (Programació Neurolingüística) i Coaching per crear estats mentals i emocionals que afavoreixin la teva salut i benestar. Aprendràs a generar comportaments
i hàbits més saludables fent que la teva
ment i el teu cos juguin al teu favor. Vine a
descobrir recursos per millorar l’autogestió de la teva salut.
Professora: Marta Bardina

MINDFULNESS
Dijous, de 19.50 a 21.05 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Escolta els teus pensaments
El mindfulness, també anomenat atenció
plena o consciència plena, consisteix a
estar atent de manera intencional al que
fem, sense jutjar, apegar o rebutjar de cap
manera l’experiència. És una pràctica que
consisteix en parar atenció als pensaments, les emocions, les sensacions corporals i l’ambient circumdant, sense jutjar
si són adequats.
Professora: Janine Machado

INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
(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. No
és necessari portar els bastons de marxa nòrdica. Les sortides es faran a parcs
i jardins.
Professor: Fernando Bartolomé de
Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dijous, de 17.30 a 18.45 h
Dijous, de 20 a 21.15 h
Del 26 de setembre al 12 de desembre
(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 mena

de cardiopatia i durant l’embaràs.
Professora: Nisrine Dourghal

ESTIRAMENTS PER UNA
ESQUENA SANA
Dijous, de 18.45 a 20 h
Del 26 de setembre al 12 de desembre
(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.
Professora: Nisrine Dourghal

HIPOPILATES
Dijous, de 18.30 a 19.45h h
Del 26 de setembre al 12 de desembre
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Millora la teva postura corporal
Combina exercicis actius de gimnàstica
hipopressiva amb posicions i tècniques
del mètode Pilates per millorar la postura
corporal, els problemes d’esquena, reforçar i reduir el perímetre abdominal i millorar la salut del sòl pelvià.
Professora: Janine Machado

LATIN FIT
Dimarts, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Millora la teva salut cardiovascular
És la manera ideal per exercitar-se de
forma divertida, no només aprendràs diversos ritmes llatins com salsa merengue,
bachata, txa txa txà... sino què cremaràs
calories de forma divertida, milloraràs la
condició física, la coordinació i el control
corporal en un ambient distès.
Professor: Jorge de Jesús Aguilar

ZUMBA
Dilluns, de 20.30 a 21.45 h
Del 30 de setembre al 9 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
Divendres, de 10 a 11.15 h
Del 27 de setembre al 13 de desembre
(10 sessions)
Preu: 62,16 €
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.
Professora de dilluns: Noelia Rodriguez
Professora de dimarts: Claudia Pardo

PILATES
Dilluns, d’11 a 12.15 h
Dilluns, de 18.45 a 20 h
Del 30 de setembre al 9 de desembre

(11 sessions)
Preu: 68,38 €
Dimecres, de 17.10 a 18.25 h
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Del 25 de setembre a l’11 de desembre
(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 i dimecres:
Lucrecia Guio
Professora dilluns tarda: Janine Machado

IOGUILATES
Divendres, de 18.30 a 19.45 h
Del 27 de setembre al 13 de desembre
(10 sessions)
Preu: 62,16 €
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 18.30 a 19.45 h
Dilluns, de 20 a 21.15 h
Del 30 de setembre al 9 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
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: Lydia Garcia

IOGA
Dimarts, de 17.50 a 19.05 h
Dimarts, de 19.05 a 20.20 h
Dimarts, de 18,40 a 19,55 h
Dimarts, de 20.20 a 21.35 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
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 25 de setembre a l’11 de desembre
(12 sessions)
Preu: 74,60 €
Harmonitza cos i ment
A través del Hatha Ioga, basat en les “as-

sanes” o postures, arribem a una millor
integració física, mental i espiritual, alhora
que aportem fermesa i elasticitat als nostres músculs.
Professora dimarts (17.50 i 19.05 h)
Teresa Cortada
Professora dimarts (18.40 i 20.20 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
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 68,38 €
Dimecres, de 18 a 19.15 h
Del 25 de setembre a l’11 de desembre
(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

CROXET 3.0
Dijous, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Enganxa’t al ganxet
Aquesta tardor treballarem nous punts i
tècniques de nivell mitjà i avançat per tal
de crear diferents complements de ganxet
amb textures càlides i modernes.
Professora: Inge Serrano

INICIACIÓ A LA CERÀMICA (*)
Dimecres, de 18 a 19.45 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
(8 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

CERÀMICA ARTÍSTICA (*)
Dimecres, de 19.45 a 21.30 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre

(8 sessions)
Preu: 69,62 €
Des de les teves idees al tacte de les
teves mans
Taller per aprofundir en les teves idees a
través de la ceràmica.
De la mà d’un fang blanc provinent de
la Bisbal de l’Empordà explorarem les
potències creatives de cadascú, sempre
respectat la diversitat de punts de vista.
Tindrem una llibreta sempre present per
treballar des de les profunditats més personals. Des d’una tassa a una escultura
abstracta, a tot li donarem l’abundància
d’un sentiment propi.
Professora: Brenda Tarragó

INICIACIÓ A L’ITALIÀ
Dijous, de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Non è mai troppo tardi
Aprèn a parlar italià des de 0 a través
d’unes classes participatives i actives.
En aquest nivell es farà el primer contacte amb la llengua i s’aprendrà a utilitzar i
entendre estructures per la comunicació
bàsica quotidiana.
Professora: Sara Sandrino d’Ama
l’italiano

CONVERSA EN ITALIÀ
Dijous, de 18 a 19.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Chiacchieriamo?
Taller plantejat per desenvolupar l’expressió oral de l’alumne. A través de temàtiques que ens faran descobrir el territori
italià i les seves regions amb les seves
peculiaritats culinàries, culturals i lingüístiques. Es proposa una mena de viatge
per fomentar la conversa, en aquest taller, no es tracten explícitament temes de
gramàtica, només per aspectes puntuals
de la llengua de la forma i de l’estructura.
El taller està pensat per a persones que
ja tenen uns coneixements d’italià i volen
mantenir la pràctica de l’idioma especialment en conversa.
Professora: Sara Sandrino d’Ama
l’italiano

CONVERSA EN FRANCÈS
Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €
Voulez-vous parler français avec moi ?
Practicarem els nostres coneixements de
francès i enriquirem el nostre vocabulari i
expressions per fer front a situacions de
la vida quotidiana i per conèixer millor la
cultura francesa. Jocs en grup per afavorir
una comunicació fluida i simular situacions de comunicació reals. Aquest és un
taller dirigit a persones amb un nivell intermedi de la llengua.
Professora: Stephanie Pimet

ANGLÈS CONVERSA

CUINA MEDITERRÀNIA
MULTICULTURAL (*)

Divendres, de 18.30 a 20 h
Del 27 de setembre al 13 desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Dimarts, de 17 a 19 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

Never give up!
Taller per posar en pràctica i ampliar
allò que ja saben fins on els sigui possible. Converses sobre viatges, assumptes
d’actualitat, llibres i pel·lícules. Es recomana tenir nivell B1.
Professor: Ramón Codina

Gaudeix de la cuina més propera
La cuina mediterrània és de les més completes i equilibrades del món, fet que li
ha permès ser declarada per la UNESCO com a bé immaterial de la humanitat. Abarca molts països i cultures molt
diferents entre elles amb el denominador
comú que comparteixen pràcticament
tots els seus ingredients.
En aquest taller treballarem amb tots els
ingredients que conformen la dieta mediterrània amb el seu gran abanderat: l’oli
d’oliva. Aprendràs trucs de xef per fer més
fàcil la teva tasca a la cuina i treballarem
amb interessants receptes de tots els països i cultures que voregen el mar mediterrani. La cuina siciliana, la grega, la del
nostre mediterrani espanyol o les tagines i
els falafels àrabs, seran els protagonistes.
Professor: Diego Molina

GASTRONOMIA

INICIACIÓ AL TAST DE VINS
CATALANS (*)
Dijous, de 20.05 a 21.35 h
Del 3 d’octubre al 21 de novembre
(8 sessions)
Preu: 59,68 €
Coneix les Denominacions d’Origen
catalanes
Inicia’t en el món del vi i aprèn la tècnica
del tast. Podràs descobrir els vins segons
la vista, aromes i gustos. A cada sessió
veurem la importància dels diferents territoris, la seva vinya, el procés d’envelliment
i la història i peculiaritats de les diferents
D.O. catalanes.
Professors: D.O Santa Caterina

TAST DE VINS AVANÇAT:
RIOJA I VOLTANTS (*)
Divendres, de 18.30 a 20 h
Divendres, de 20 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 29 de novembre
(8 sessions)
Preu: 59,68 €
Apropa’t als vins de la Rioja
Coneix la Denominació D’Origen Qualifi-

CUINA GOURMET AMB PRODUCTES DE TEMPORADA (*)

Començarem a fer una volta gastronòmica
pels exòtics països asiàtics en el que cada
sessió aprendrem a fer plats senzills i molt
gustosos. El primer viatge: el Japó més popular amb maquis, nigiris, gyoza, tempures
i teriyakis.
Professora: Ana Sastre Gil

TALLERS EN FAMÍLIA

Deixa anar la teva creativitat a la cuina
Receptes diverses basades en productes
de temporada i proximitat. Utilitzarem els
ingredients del dia per a elaborar composicions especials i festives. Cuinarem receptes amb toc d’autor per impressionar
els comensals: aperitius originals, plats
principals i postres per a tots els gustos.
Professora: Elisabeth Cuevas

Dimarts, de 10 a 11 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 54,70 €
Dijous, de 17 a 18 h
Del 26 de setembre al 12 de desembre
(12 sessions)
Preu: 59,68 €

Dilluns, de 19 a 21 h
Del 7 d’octubre al 18 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Per gourmets exigents

MAMIFIT

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

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

LA CUINA MARINERA MÉS
NOSTRA (*)

ITINERARIS DE CIUTAT

Dimarts, de 19 a 21 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

EL PETIT I DESCONEGUT BARRI
DE LA MERCÈ DE PEDRALBES

Apropa’t als sabors del mar
La cuina catalana destaca sobretot per
la seva cuina marinera on ens hem atrevit a combinar en les mateixes receptes
plats del mar i la terra. En aquest taller et
mostrarem receptes de la cuina marinera
conegudes i no tan conegudes i que totes
plegades són la nostra senya d’identitat:
les mandonguilles amb sípia, el cim i tomba de Tossa de mar, el rap a l’all cremat o
l’arròs del Delta de l’Ebre són només un
polsim del qual farem.
Professor: Diego Molina

Descobrirem un nucli de casetes, que representen un món a part de la resta del barri,
amb una tipologia de cases ben diferenciada,
construïdes als anys 50 del segle XX per allotjar les famílies de funcionaris. L’estil senzill de
les cases blanques fa que sembli un poble de
costa mediterrani dins de Barcelona.
Professor: Oleguer Biete

Dissabte 28 de setembre

EL PALAU REQUESENS: L’ECO DE
LA BARCELONA DESAPAREGUDA
Dimecres 9 d’octubre de 10.30 a 13.30 h

REDESCOBRINT LA DIAGONAL,
DEL CARRER MUNTANER A
LES CORTS
Dissabte 9 de novembre

Dilluns, de 17 a 19 h
Del 7 d’octubre al 18 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

TAPES, PLATETS I CUINA EN
MINIATURA (*)

Coneixerem millor una de les institucions
més importants de Barcelona. Explicarem
els seus orígens, tant del govern com de
l’edifici amb les seves sales singulars carregades d’història. La Sala de Plens i el
Saló de Cent entre d’altres ens esperen.
També parlarem de l’evolució de la Plaça
Sant Jaume i del barri al seu voltant.
Professora: Susana Azcoita d’Explica’m Barcelona

Finalitzada la Guerra de Successió, Barcelona era una ciutat pràcticament arrasada.
Malgrat tot, un segle més tard, la densitat
demogràfica obligava a alterar el seu traçat
urbà. La Reial Acadèmia de les Bones Lletres, situada al Palau Requesens, tingué un
paper important en la recuperació i conservació d’un antic patrimoni urbà amenaçat
de desaparèixer en pro del progrés.
Professorat: Andronacultura

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU,
EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT
Dissabte 26 d’octubre
A prop del mar trobem un cementiri situat
entre els barris del Poblenou i la Vila Olímpica. Un espai ideal per fer un recorregut
pel patrimoni funerari des del segle XVIII
fins als nostres dies. Descobrirem l’arquitectura i les escultures funeràries de les
capelles, els panteons, les tombes dels
nobles, alcaldes, músics o científics des-

Reprenem l’avinguda Diagonal, un dels
carrers més emblemàtics de la ciutat de
Barcelona en un tram que ens portarà del
carrer de Muntaner al barri de les Corts. En
ella podrem observar edificis com l’Hotel
Presidente, la Torre Winterthur, l’edifici Talaia o l’Hotel Hilton. També podrem descobrir alguns dels interiors dels edificis més
representatius d’aquest carrer.
Professora: Carolina Chifoni

EL BARRI DE SANT RAMON
DE LES CORTS
Dissabte 16 de novembre
Sant Ramon fa frontera amb Sants-Badal i l’Hospitalet de Llobregat. El barri rep
el nom de la parròquia de Sant Ramon
Nonat d’estil neoromànic. Al voltant de
l’església es disposen tot un seguit de
carrers que van originar un autèntic i singular barri de casetes unifamiliars, moltes
d’elles centenàries, de les quals en queden una bona part. Un matí per descobrir
aquest curiós, bonic i tranquil barri.
Professor: Oleguer Biete

TOT PASSEJANT PEL CARRER
D’ENRIC GRANADOS

BARCELONA I EL NADAL
Dissabte 14 de desembre
Passejarem per la part antiga de la ciutat
de Barcelona i redescobrirem el lligam de
la festivitat del Nadal com a festa religiosa
i alhora farcida de fets pagans. Visitarem
places, carrers i edificis lligats a aquesta
festivitat, on trobarem mercats, pessebres, avets i coneixerem moltes anècdotes i curiositats.
Professora: Carolina Chifoni

100 ANYS DE LA PRESÈNCIA
JUEVA A BARCELONA
Dissabte 5 d’octubre
Rescatarem la història oblidada d’Agudad
Ahim, una associació jueva fundada a Barcelona l’any 1926 per un petit grup de jueus
d’origen sefardí que arribaren a la ciutat
durant la Primera Guerra Mundial. Aquesta
entitat va erigir el seu local als voltants del
Paral·lel, on residia el seu primer president,
el senyor Maurici Sinaí. En aquella zona,
residien la majoria dels seus socis, venedors ambulants i petits comerciants dels
Encants del Mercat de Sant Antoni.
Professor: Manu Valentín

INDIANS A VILASSAR DE MAR
Dissabte 5 d’octubre
Vila de gran tradició marinera i emprenedora, Vilassar de Mar va viure intensament
les onades migratòries a les Amèriques de
les darreries del segle XIX. La marina va
esdevenir una de les principals activitats
de la població i va arribar al seu màxim
esplendor amb la inauguració, el 1876, de
la famosa escola de pilot.
Professora: Maria Vallverdú

LA BARCELONA MAÇÒNICA

Enmig de l’Esquerra de l’Eixample, trobem aquest carrer “mig amagat”, però
esplèndid i farcit d’arquitectures desconegudes per la major part dels ciutadans
de Barcelona. Un carrer on podem trobar edificis i cases espectaculars com la
Casa Sayrach o la Casa Segarra així com
les d’alguns dels arquitectes que van contribuir a la construcció de la quadrícula
com Domènec Boda i Piera o Josep Coll.
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 19 d’octubre

LA BARCELONA DELS PASSATGES: EL BARRI DE CAMP DE
L’ARPA

La primera amant, els millors amics, els
diferents domicilis, els primers tallers, la
Llotja, la primera exposició. Picasso surt
de l’ou a la Barcelona del tombant de segle. Una ciutat dinàmica, moderna, industrial, elegant, golfa, puritana, en constant
procés de canvi. Un procés que també
impulsarà el canvi del Picasso acadèmic
al Picasso geni.

Aquesta tardor, seguirem descobrint més
passatges de Barcelona. Llocs tranquils i
que ens poden explicar moltes coses de

Divendres 8 de novembre de 18 a 21 h
Ruta sorprenent basada en la crònica negra periodística de la Barcelona de tots els
temps on veurem que la realitat sempre
sobrepassa la ficció. Atracaments, homicidis, assassinats, “crims passionals” i
mafiosos seran els continguts d’aquesta
ruta de crònica negra 100% barcelonina.
Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

TERRASSA: DESCOBREIX UN
PATRIMONI HISTÒRIC ÚNIC A
EUROPA
Dissabte 9 de novembre

ITINERARIS TEMÀTICS

Dissabte 30 de novembre

Dissabte 14 de desembre

BARCELONA SANG I FETGE

Què és la maçoneria? On estan els seus
orígens? Quins han estat els maçons catalans més il·lustres? I on podem trobar
els seus símbols i missatges? Descobreix
tot això i molt més en aquest itinerari.
Professor: Jordi Pisa

LA BARCELONA DE PICASSO
Dissabte 26 d’octubre

Aquesta ciutat vallesana amaga un bon
grapat de secrets. Trobarem el llegat modernista, en forma d’habitatges i palaus;
el nombrós patrimoni d’una de les ciutats
claus en la industrialització de Catalunya,
però també trobarem un conjunt de construccions paleocristianes que ens parlen
de les arrels d’aquesta població.
Professora: Jordina Camarassa

TERMES ROMANES DE SANT BOI
Dissabte 16 de novembre

versets? I quan recordem les bruixes, per
què ens les imaginem volant damunt d’escombres? Vine a aclarir aquestes i altres
qüestions. Descobrirem una Barcelona
amb memòria i tradició pagana, de remeis
i remeieres i persecucions del Tribunal de
la Santa Inquisició.
Professora: Andronacultura

Dissabte 30 de novembre
Des de les altures del Guinardó a la quadrícula de l’Eixample, us oferirem una visió panoràmica de la ciutat i de la poesia
i l’obra literària de Marta Pessarrodona,
poeta, narradora i assagista guardonada
amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2019, autora d’una obra singular on
la dona i la ciutat (les ciutats) hi tenen un
paper destacat.
Professora: Maria Nunes

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.

LA MÚSICA DEL BORN DE
1700: DELS CARRERS A LA
CORT REIAL

Dissabte 19 d’octubre, de 10 a 13 h

BRUIXES I HERETGES
Dissabte 30 de novembre
“Plou i fa sol les bruixes es pentinen, plou
i fa sol les bruixes van de dol”. Així diu una
de les cançons més populars de la nostra
infantesa. Però quin sentit tenen aquests

Itinerari circular que transcorre per la serra
de Collserola. Passejarem per la font de la
Budellera i el revolt de les Monges. Durant
el recorregut observarem diferents rastres i senyals que ens deixen els animals
i aprendrem a diferenciar-los i, per tant,
a saber de la seva presència. Dificultat
baixa.
Professorat: Fem Natura

DE SANT CUGAT A CAN BORRELL
Travessant el nucli urbà de Sant Cugat arribem a l’ermita de Sant Crist de Llaceres
per entrar en zona boscosa de pins i alzines. En una zona molt frondosa, trobarem
la Font de Sant Vicenç i ben a prop molt
amagades les ruïnes de l’ermita de Sant
Vicenç del Bosc. Passarem per zones
molt assolellades i ja de baixada arribarem a la masia Can Borrell per retornar a
Sant Cugat. Dificultat mitjana.
Professor: Joan Solé de Roada

SANT JERONI DE LA MURTRA
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De dilluns a divendres:
de 9 a 21h
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de 10 a 14 i de 16 a 20h.
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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.
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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.

Dissabte 23 de novembre, de 10 a 13 h
Poques persones saben que al costat de
Badalona es troba una de les joies gòtiques més importants de la província: el
monestir de Sant Jeroni de la Murtra del
segle XII. La nostra visita començarà al
centre de Santa Coloma de Gramenet,
on una gran zona verda ens acostarà a la
Serralada de Marina per acabar visitant el
monestir. L’accés al monestir requereix el
pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants. Dificultat mitjana.
Professora: Maria Vallverdú

De setembre a desembre de 2019

C. Casp

LA FAUNA SECRETA DELS
BOSCOS
Dissabte 28 de setembre, de 10 a 13 h

La Barcelona del 1700 era una ciutat
plena de moviment, en la que a tot arreu
eren presents la música i la dansa. I encara més amb l’establiment de l’arxiduc
Carles a la capital catalana, que va portar nous costums i espectacles musicals.
Passejarem per aquesta Barcelona de
processons, carnestoltes, festes de gremis i visites reials. Un viatge des dels carrers del jaciment del Born, on sonaven les
guitarres a les cases dels artesans, fins als
escenaris de les celebracions de la cort
reial, on es representaven les primeres
òperes a la ciutat.
Professora: Maria José Anglés de
Musicològics

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

L’AMOR A BCN, LA CIUTAT DE
MARTA PESSARRODONA

Les termes romanes de Sant Boi són un
conjunt de cambres de bany dotades d’un
sofisticat sistema de calefacció. A les termes públiques hi tenien lloc, a banda del
bany, activitats com l’esport, tractaments
d’estètica, el joc o negocis. Les termes romanes de Sant Boi eren privades i formaven part de l’àmbit domèstic d’una vil·la
romana. L’accés a les termes requereix el
pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

Dissabte 23 de novembre

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

Dimecres, de 19 a 21 h
Del 9 d’octubre al 27 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

Dijous 7 de novembre de 10.30 a 13 h.
Preu: 12,43 €

Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

C. Lepant

Reforça el teu anglès!
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 nocions d’anglès.
Professor: Ramón Codina

Aliments amb propietats saludables
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 festives.
Evitarem el gluten, els sucres refinats, i
aprendrem a utilitzar els superaliments en
menús complets. El baobab, la quinoa, la
maca, el cacau, els llegums, el cànem i els
olis essencials.... formaran part de la dansa culinària a cada taller.
Professora: M. Pilar Ibern

CUINA ASIÀTICA: EL JAPÓ (*)

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
I EL SEU ENTORN

l’origen del barri, de la gent per la qual varen ser creats i moltes anècdotes i curiositats. Aquesta tardor, visitarem alguns passatges del barri del Camp de L’Arpa, que
són ben variats, en els quals hi podrem
observar edificis curiosos o sorprenents.
Professor: Oleguer Biete

C. Marina

Dimarts, de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

Dijous, de 18 a 20 h
Del 10 d’octubre al 21 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €

Aquest Nadal, sorprèn els teus convidats!
Arriba un any més les festes de Nadal i una
altra vegada ens arriben els mals de cap
perquè no sabem que fer. No hi ha menjar
que sedueixi i sorprengui més que uns acurats aperitius ben bons i ben presentats.
En aquest taller t’ensenyarem aperitius de
Nadal i petit fours amb una espectacular
presentació amb els que quedaràs com un
excel·lent amfitrió: canapès perfectes i tartaletes d’elaboració pròpia amb riquíssims
farcits salats i acabats de luxe. A més, també elaborarem foie micuit amb el que podràs deixar bocabadats als teus convidats.
Professor: Diego Molina

tacats de la nostra ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

C. Sardenya

APROFUNDEIX EN L’ANGLÈS

CUINA VEGETARIANA AMB
SUPERALIMENTS D’ARREU
DEL MÓN (*)

Dimarts, de 19 a 21 h
Del 3 al 17 de desembre (3 sessions)
Preu: 29,84 €

Vols aprendre un munt de receptes en
miniatura? Prepararem elaboracions exquisides per gaudir d’un sol mos: fredes,
calentes, salades i dolces. Gaudirem de la
cuina moderna i creativa en petites receptes que et sorprendran. Ideals per un sopar
a on tastem coses diferents, algunes receptes es podran traslladar a un primer o
a un segon plat.
Professora: Elisabeth Cuevas

C. Sicília

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!
Professor: Ramón Codina

ESPECIAL CANAPÈS, APERITIUS,
GOTETES, FOIE I PETIT FOURS (*)

C. Nàpols

Dimarts, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(10 sessions)
Preu: 74,60 €

cada Rioja, les seves varietats i subzones,
el seu terroir. Tastarem els cellers més
emblemàtics i la seva història. També farem un repàs a zones vinícoles properes.
Professors: Ramon Guix. D.O Santa
Caterina

C. Roger de Flor

ANGLÈS DES DE ZERO

