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INSCRIPCIONS

A PARTIR DEL 7 DE SETEMBRE
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Inici activitats octubre: dilluns, 3 d’octubre
Finalització activitats desembre: divendres, 23 de desembre
Període de devolucions: del 7 al 23 de setembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS ON-LINE

· Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina web  www.cccandeu.com.
· Per a totes les activitats les places són limitades.

 

· Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el  
pagament. 
· Modalitat d’inscripcions: on-line i de forma presencial,  per 
ordre d’arribada. En cap cas es reservarà plaça per telèfon.
· Abans de les 10 h es repartirà 1 número per persona, cada 
número li correspondrà una franja horària per a realitzar la 
inscripció. Una vegada tingui el número pot marxar i tornar 
a l’horari assignat.
· Cada persona es pot inscriure a un màxim de tres tallers i 
pot inscriure-hi un màxim de dues persones més. 
· La dirección del centre es reserva el dret de suspendre les 
activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. 
· Us informem que  les persones que estiguin a l’atur, tindran 
una subvenció del 50 % en el preu d’un taller al trimestre.
Per poder gaudir d’aquesta subvenció, s’ha de presentar la 
vida laboral (de l’últim mes) o SOC  i l’empadronament. Cal-
drà que ompliu i signeu un document conforme ens propor-
cioneu aquesta documentació.
· En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller inscrit,  
haurà de notifcar-ho durant el període de devolucions. 
· Tots aquells tallers que s’hagin d’anul·lar  per no tenir un 
nombre de mínim de participants s’efectuarà la devolució ín-
tegra a les persones inscrites.
· Una vegada esgotat el període de devolucions, no es  retor-
naran els diners de la inscripció, excepte aquelles  persones 
que presentant un informe mèdic o de canvi d’horari de feina 
demostri que no pot realitzar aquell taller.
· La direcció del centre es reserva el dret a canviar el profes-
sor en cas necessari.
· Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes  
a l’usuari.

· No es podrà fer un canvi puntual d’horari ni de dia d’una 
classe de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100% 
dels  inscrits, i només a iniciativa de la direcció.
· Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic 
no s’interrompran els tallers, únicament els dies festius 
de calendari no es realitzaran els cursos. Els festius que co-
rresponen a aquest trimestre i que per tant romandrà tancat 
el centre són: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desem-
bre. Només amb el consens de tots aquells usuaris inscrits 
en un taller, es podrà anul·lar una sessió per recuperar-la a 
final de trimestre.
· El material fungible que sigui necessari per al taller 
anirà a càrrec de l’usuari. En la informació de cada taller 
s’especificaràquin és aquest plus econòmic.
· La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el 
material personal i les produccions dels usuaris. Per aquest  
motiu us demanem que no deixeu al centre cap material de 
valor, ni econòmic ni emocional.
· L’acompanyament de les persones amb discapacitat que  
necessitin suport per fer l’activitat, estaran exempts del pa- 
gament de la matrícula.
· Totes aquelles persones que pateixin alguna malaltia rela-
cionada amb la pèrdua de la memòria, trastorn i/o segueixin 
algun tipus de tractament que pugui alterar la seva capaci-
tat psicomotriu i/o cognitiva hauran d’informar-ho a l’hora 
d’inscriure’s a un taller, per tal que el/la monitor/a estigui 
informat. La direcció del centre declina tota responsabilitat, 
excepte en l’horari de realització de l’activitat, de tal manera 
que és aconsellable que aquestes persones vinguin acom-
panyades a l’entrar i sortir de l’aula de realització de l’activitat.
· La inscripció d’un taller significa l’acceptació d’aquesta 
normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per a formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
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TALLERS

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES 
SOCIALS

UNA MIRADA A L’ARQUITECTURA 
CONTEMPORÀNIA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €+ 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

En aquest taller, estudiarem les últi-
mes tendències de l’arquitectura co-
mençant per un repàs dels seus pre-
cedents des de la Modernitat del segle 
XX i el seu llegat, passant per les més 
variades propostes de la Postmoder-
nitat, fins a les qüestions més actuals 
plantejades pels arquitectes avui dia: 
el digital, el sostenible, l’icònic, etc. A 
través de l’observació d’imatges i de la 
programació d’algunes visites a edifi-
cis de Barcelona, podrem comprendre 
millor els espais del nostre temps.

UNA BREU HISTÒRIA 
DEL MOBILIARI

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €

Els mobles formen part de la nostra 
vida quotidiana i, si ens detenim a es-
tudiar-los, ens poden revelar molts de-
talls fascinants i curiosos sobre la his-
tòria de la humanitat. A través d’aquest 
recorregut per la història del mobiliari  
des dels primers exemplars trobats a 

l’Antic Egipte fins a la Postmodernitat 
del segle XX amb la seva pluralitat de 
discursos, fins i tot, subversius enten-
drem el moble com a manifestació ar-
tística (en estreta relació amb la his-
tòria de l’arquitectura, dels interiors i 
de l’art), així com expressió dels cos-
tums i de la ideologia d’una societat i 
la seva època.

AQUESTA PELI MOLA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €+ 2 €  de material (en 
concepte de fotocòpies)

Una aproximació a algunes de la 
obres fílmiques més destacades de 
la història del cinema que oferirà una 
visió general d’obres fílmiques i direc-
tors de cinema que han resultat deci-
sius en la història del cinema.

ANEM D’EXPOSICIÓ

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A i B: dimarts a partir de les 
10.30 h
Grup C i D: dimarts a partir de les 
16.30 h
Preu: 56,63 €
Horaris orientatius en funció de la re-
serva dels museus.
Lliurament del programa grup A i B: 
dimarts 4 d’octubre a les 11h al centre 
cívic Can Deu
Lliurament del programa grup C i D: 
dimarts 4 d’octubre a les 17h al centre 
cívic Can Deu
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TALLERS

PASSEJADES PER BARCELONA I 
EL SEU ENTORN  

1 sessió: “Benvinguda, introducció al 
taller i lliurament del programa”. Di-
marts 4 d’octubre de 19:00 a 20:00.
2 sessió: “Barcelona i els models 
d’energia”. Divendres 14 d’octubre  de 
17:00 a 20:00. 
3 sessió: “La transformació del litoral 
de Barcelona”. Divendres 28 d’octubre 
de 17:00 a 20:00. 
4 sessió: “Anem a un Parc Natural”. 
Dissabte 12 de novembre de 10:30 a 
13:30. 
Preu: 49,73 € 

Un taller per conèixer Barcelona i el 
seu entorn proper a través de passe-
jades culturals. Tractarem aspectes 
i temes com la història, l’educació 
ambiental, les migracions, les fonts 
d’energia... Un taller nou i divertit.

CONFLICTES AMBIENTALS I
POLÍTICS DEL SEGLE XXI - 
Migracions i salut a l’Equador,  
passat i present del poble Kurd 
i el cultiu dels transgènics 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €

Veurem i analitzarem els grans con-
flictes del món actual. Els conflictes 
armats, el control polític, el poder 
econòmic, la pugna pels recursos na-
turals o l’ocupació territorial són els 
temes centrals d’aquest curs. Amb 
el repàs d’alguns casos de diferents 

països veurem com el control estra-
tègic és prioritari per alguns governs. 
Sortida per Barcelona: Aquest taller té 
una sortida per caminar una tarda per 
Barcelona i veure la transformació de 
la ciutat.

AUTONOMIA DEL PENSAMENT

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Posarem a l’abast les eines bàsiques 
de la filosofia per desenvolupar un 
pensament autònom i crític, apro-
pant-nos a les grans qüestions de 
la vida quotidiana, allò que ens hem 
preguntat tots alguna vegada. Utilit-
zarem pel·lícules, fotografies, músi-
ques i peces d’art que ens apropin a 
l’autonomia del pensament.   

CRIMINALÍSTICA 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 19 a 20 h
Preu:   49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

La criminalística és una ciència multi-
disciplinària que aplica mètodes i tèc-
niques validades científicament per a 
la resolució de delictes.
En les últimes dècades ha sofert una 
gran evolució i especialització, amb in-
corporació de noves tecnologies i tèc-
niques sempre amb una metodologia 
científica que avala els seus resultats.
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És utilitzada en la investigació criminal 
per totes les policíes del món i moltes 
vegades les seves tècniques perme-
ten resoldre finalment un delicte.

GRAFOLOGIA 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €+ 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

La grafologia és la ciència que té per 
objecte conèixer el caràcter i la perso-
nalitat humana per mitjà de l’estudi i 
l’anàlisi de l’escriptura.
Aquest curs ha estat dissenyat es-
pecialment per a aquelles persones 
que desitgin introduir-se en aquesta 
apassionant ciència i que s’interessen 
particularment a conèixer les seves 
aplicacions a nivell personal (auto-
coneixement) amb l’objectiu de com-
prendre i apropiar-se d’aquesta eina 
per al seu enriquiment i profit perso-
nal i/o professional.

CREACIÓ LITERÀRIA

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres de 17.30 a 19 h
Grup B: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 56,63 €  + 1,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

LA ICONOGRAFIA DE LES OBRES 
D’ART  

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres d’11 a 12 h
Preu: 49,73 €

Quan volem saber l’argument d’un 
film o d’un llibre sempre preguntem de 
que va....doncs  les obres d’art també 
tenen una història, significat o una te-
màtica, moltes vegades inspirades en 
poemes, històries reals, mitològiques 
o religioses. Amb aquest taller conei-
xeràs les claus per entendre més fà-
cilment la simbologia de tots els ele-
ments i els  atributs dels personatges 
que poden aparèixer en una pintura o 
escultura.

DE LES MINIATURES DEL GÒTIC 
INTERNACIONAL A LES 
PINTURES DELS ARTISTES 
FLAMENCS 

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €

La última etapa del gòtic va ser més 
exuberant, i els artistes feien un art 
més refinat i ric en materials. Això va 
passar sobretot a la Borgonya, Bohè-
mia i part d’Itàlia. Segur que també 
haureu sentit a parlar del gran Jan 
Van Eyck o Robert Campin, autors de 
grans pintures flamenques fetes amb 
molta delicadesa i molt estudi de la 
perspectiva. 

TALLERS
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PINZELLADES D’ART: L’ART DE 
LES DONES

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €

L’art de les dones ha estat silenciat 
i encara avui, tret de l’art més re-
cent, és poc conegut per la manca 
d’investigacions al respecte. Aquesta 
curs pretén fer un recorregut per l’art 
de les dones i les causes d’aquest 
silenci. No pretenem fer una llista 
d’artistes i d’obres sinó fer un recorre-
gut per algunes de les figures feme-
nines, oblidades o conegudes, més 
rellevants per a la història de l’art: 
Angelica Kauffmann, Sonia Delaunay, 
Lee Miler, Yoko Ono, Cindy Sherman, 
etc.

EL CINEMA ENS DESCOBREIX EL 
CINEMA

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €

Probablement el cinema és una de les 
disciplines artístiques més interessa-
des en sí mateixa i al llarg de la his-
tòria trobem moltes pel·lícules sobre 
el propi cinema. En aquest curs hem 
fet una selecció d’aquestes pel·lícules 
que ens serviran d’excusa per repas-
sar la història del cinema des dels 
seus orígens fins a l’actualitat: La in-
vención de Hugo, The artist, La som-
bra del Vampiro, Un final Made in Ho-
llywood i moltes altres.

COMUNITAT DIGITAL

MÀRQUETING DE CONTINGUTS I 
XARXES SOCIALS

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €+ 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Com seduir a la teva audiència i con-
vertir-te en la seva millor opció.
Aprèn les tàctiques per dominar el 
màrqueting de continguts i atraure el 
client dels somnis.

TENS 7 SEGONS

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €+ 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

La importància de començar amb bon 
peu una relació interpersonal per te-
nir èxit en diferents àmbits: comercial, 
comunicació, lideratge, etc...

NARRATIVA DIGITAL

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 17:30 a 18:30 h
Preu: 49,73 €
Observacions : cal portar tauleta digital. 

En aquest taller s’aprèn a utilitzar 
les eines informàtiques així com la 
incorporació de diversos materials 

TALLERS
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gràfics i sonors. Però el que és més 
important, s’aprèn a narrar una 
història en primera persona de forma 
reflexiva. 

FOTOGRAFIA DIGITAL INICIACIÓ

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €+2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera reflex digital.

El taller de nivell bàsic de fotografia va 
dirigit a aquelles persones que volen 
aprendre des de la base els coneixe-
ments bàsics del funcionament de les 
càmeres digitals i de la fotografia.

FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 
MIG

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous  de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 € +2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera reflex digital.

El taller de nivell mitjà de fotografia 
va dirigit a qui ja tingui un nivell bàsic 
de fotografia i vulgui ampliar els seus 
coneixements per tenir un domini més 
precís de la tècnica fotogràfica.

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h
Grup B: dilluns d’11.30 a 13 h
Grup C: dilluns de 16.30 a 18 h
Grup D: dilluns de 18 a 19.30 h
Grup E: dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 56,63 €

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 16 a 17.30 h
Preu: 56,63 €

BIJUTERIA DIVERSES 
TÈCNIQUES

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: Cal portar fil de ma-
cramé prim, ganxet n.3, pegament de 
bijuteria i tisores.  

Emprant eines d’elaboració pròpia 
i senzilla, farem diverses varietats 
de bijuteria com nusos, macramé, 
ganxet, swarovski, paper, reciclatge, 
feltre, etc. 

TALLERS
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GANXET I PUNT DE MITJA 

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: Cal portar un ganxet 
(n.2,5 i n.3) i una troca de llana de fil 
de cotó gruix mig. 

DECOUPAGE  

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: Cal portar una caixeta 
de fusta, un pinzell, cola blanca, tiso-
res, una espongeta, paper de vidre, 
un pot de vidre, un potet de guesso, 
draps i un assecador.   

El terme Decoupage té el seu origen 
en la paraula francesa Decouper, que 
significa retallar, és una tècnica deco-
rativa en la qual s’utilitzen papers im-
presos per enganxar sobre diversos 
suports, com  fusta, ceràmica , metall, 
sabons, vidre i cartró entre d’altres. El 
treball acabat tracta d’imitar la pintu-
ra a mà. Es tracta d’una tècnica molt 
senzilla, que pot utilitzar qualsevol 
principiant.

PINTURA AMB AQUAREL•LA 

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 56,63 €

PINTAR EN TÈCNIQUES MIXTES 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 16  a 17.30 h
Preu: 56,63 €

En aquest taller creatiu, gaudirem tot 
experimentant la fusió de la pintura 
amb diferents tècniques plàstiques, 
com el collage, el dibuix, la impres-
sió, l’esgrafiat, les textures, etc. Re-
alitzarem tant, temes figuratius com 
abstractes.

BARRETS PER AL FRED   

DEL 7 AL 28 DE NOVEMBRE
Dilluns de 18 a 20 h
Preu: 47,14€
Observacions: cal portar 400 grams 
de llana per feltrar.

Aprenem a utilitzar la tècnica del feltre 
mullat realitzant un barret per abrigar-
nos i també modelarem bols per rega-
lar en les festes.

LLENGÜES

ITALIÀ CONVERSA       

DEL 3 D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

TALLERS
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ALEMANY NIVELL MIG

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns d’11 a 12 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Nivell A1-A2 (un o dos anys 
d’experiència)

INICIACIÓ A L’ALEMANY 

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 12 a 13 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

INICIACIÓ AL RUS

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

RUS NIVELL MIG

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

ITALIÀ  NIVELL MIG   

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA      

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: curs impartit en italià 

Recorregut en la història i els llocs 
més interessants de les ciutats italia-
nes. Curs de llengua i cultura italiana 
dirigit a qui vulgui, a través d’un iti-
nerari històric i artístic, on ens apro-
parem a la història i l’arquitectura de 
les ciutats italianes no sempre “tu-
rísticament” conegudes i adquirir in-
formacions culturals i coneixements 
gramàtics-lingüístics.

INICIACIÓ A L’ITALIÀ 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous de 18 a 19 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

FRANCÈS 

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A (Iniciació): divendres de 
12.30 a 13.30 h
Grup B (Nivell mig): divendres de 
13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

TALLERS
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BALLS I DANSES

DANSA CONTEMPORÀNIA  

DEL 4  D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 20.30 a  21.30 h
Preu: 49,73 €

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A (Iniciació): dimarts de 19.30 
a 20.30 h 
Preu: 49,73 €

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE 
Grup B (Nivell mig): dimecres de 
19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 €

DEL 6 D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup C (Iniciació): dijous de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 €
Cal inscriure-s’hi amb parella.

INICIACIÓ AL LINDY HOP-SWING

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 49,73 €

El lindy hop és un ball molt divertit, 
enèrgic i optimisme que es ballava a 
ritme de swing entre els anys 20 i 40 
als USA. Acompanyats de les grans 

orquestres i artistes d’aquella època, 
aprendrem els passos bàsics per po-
der-nos moure amb molt de swing a to-
tes les ballades del costat de casa. És 
necessari apuntar-se amb parella però 
si no n’has trobat vine i te’n buscarem!

COUNTRY   

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 14 a 15 h
Preu: 49,73 €

MODERN JAZZ  

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

INICIACIÓ AL XARLESTON

DEL 6  D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €

SEVILLANES

DEL 6  D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €

Gaudeix d’aquesta dansa alegre, rít-
mica i passional. No cal vestir-se de 
faralaes per gaudir-ne i no et fa falta 
parella, només que et deixis portar 
per la música!

TALLERS
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DANSA ESPANYOLA

DEL 6  D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 €

Si t’agrada una dansa elegant i estilit-
zada amb música romàntica i alhora 
passional, és el teu taller. Faràs exer-
cicis, aprendràs tècnica del ventall i 
diverses coreografies.

CABARET/BURLESQUE

DEL 6  D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 €

És un taller que desperta el poder 
de la dona a través de la dansa ale-
gre, rítmica i provocativa. Carrega’t 
d’energia i millora l’autoestima!

FLAMENC-ÀRAB FUSIÓ

DEL 6  D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 €

És una combinació de la passió i força 
que ens aporta  el flamenc i l’erotisme 
oriental. Aquest taller és l’arc de Sant 
Martí dels sentiments i desitjos. 

INICIACIÓ AL COUNTRY

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 €

DANSA ORIENTAL

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

COS & MUSICALITAT  

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €

Crear és ballar, és ensenyar, i  és 
moure l’energia. Sons del món ens 
guiaran per l’espai per crear seqüèn-
cies físiques que ens enforteixen, 
permeten alliberar energia, alhora 
que recarreguen el nostre centre vital 
mentre ens movem.

TALLERS
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SALUT I BENESTAR 

IOGA NIL

DEL 3 D’OCTUBRE  AL 12 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns i dimecres de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dilluns i dimecres de 10.15 
a 11 h
Preu: 56,63 €

Procedent de l’escola Nil, la seva 
pràctica beneficia la salut del cos i de 
la ment i ens prepara per a la pràcti-
ca del ioga mental. La pràctica de les 
postures ens ensenya a respirar bé, 
a relaxar-nos i a corregir els costums 
perjudicials del cos.

ASHTANGA VINYASA IOGA  

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €

OSTEO-PILATES 

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

Activitat especialment pensada per a 
poblacions de 40/50 anys endavant. 
L’activitat es basa en el mètode pila-
tes però adaptant-ne els exercicis per 
tal que aquests resultin més benefi-
ciosos, ajudin a enfortir els ossos i a 
prevenir possibles fractures; també es 
busca la tonificació de la musculatura, 
l’augment de l’equilibri i la coordina-
ció i la millora de la condició física en 
general.

IOGA PER A TOTHOM   

DEL 4  D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts i dijous de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dimarts i dijous de 10.15 a 
11 h
Preu: 56,63 €

HATHA – IOGA 

DEL 4  D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts de 20 a 21 h

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup D: dimecres de 20 a 21 h

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup C: divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

TALLERS



14

PILATES NIVELL INTERMIG AMB 
TONIFICACIÓ 

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts d’11.30 a  12.30 h
Preu: 49,73 €

Ens basarem en els 5 principis bàsics 
de pilates, en la cura de la columna 
vertebral i en enfortir la musculatu-
ra, afegint intensitat en els exercicis. 
Consciència corporal, estabilització i 
moviments dinàmics. El nostre objec-
tiu és estilitzar, tonificar, guanyar en 
resistència i aprendre a controlar els 
nostres moviments. Curs per a perso-
nes que ja tinguin nocions bàsiques 
de pilates. 

TAI –TXÍ   

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts i dijous d’11.15 a 12 h
Grup B: dimarts i dijous de 12 a 12.45 h
Preu: 56,63 €

PILATES  

DEL 3 D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns de 20.30 a 21.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimarts de 10.30 a 11.30 h
Grup C: dimarts de 14.15 a 15.15 h
Grup D: dimarts de 21 a 22 h

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup E: dimecres de 17 a 18 h

DEL 6 D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup F: dijous de 9.30 a 10.30 h
Grup G: dijous de 21 a 22 h

DEL 7 D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup H: divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

ESTIRAMENTS   

DEL 4 D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €

POSA’T EN FORMA   

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 €

Manteniment del cos amb exercicis i 
jocs per aconseguir una bona tonifica-
ció, elasticitat, resistència i força per 
estar més sans. Cal dur roba còmoda, 
calçat apropiat, tovallola i aigua.

TÈCNICA ALEXANDER  

DEL 4  D’OCTUBRE  AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €

TALLERS
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La Tècnica Alexander és l’art de fer un 
bon ús d’un mateix. Un mètode sen-
zill d’educació corporal, una manera 
d’entendre com s’ha distribuït el cos, 
un reeducació per establir una bona 
coordinació entre cos i ment.

PERDEM LA VERGONYA A PAR-
LAR EN PÚBLIC

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 49,73€

Taller  enfocat a facilitar el procés de 
desinhibició expressiva, generar con-
fiança, respecte i consciència d’un 
mateix, estimular l ‘interès per explo-
rar les pròpies capacitats i potenciali-
tats i adquirir facilitat comunicativa per 
relacionar-se amb els altres.

AUTOCONEIXEMENT

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Prendre consciència del que passa 
en el nostre interior quan ens rela-
cionem amb l’entorn. Conèixer millor 
com som i com reaccionem al que 
ens envolta per poder responsabilit-
zar-nos de les nostres vides i no ser 
una víctima de les circumstàncies, 
augmentant el nostre poder i la nostra 
llibertat personal.

IOGA

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20h  
Preu: 49,73 €

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A 
MAJORS DE 60 ANYS  

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 9.30 a 10.30 h
Preu: 41,10 €

Gimnàstica suau que combina una 
sèrie d’exercicis, els quals ens ajuda-
ran a treballar  i desenvolupar la resis-
tència, la força, la flexibilitat, l’equilibri 
i la consciència corporal.

TONIFICACIÓ INTEGRAL  

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Exercicis a través d’estiraments, on 
treballarem tots els grups musculars.

PILATES  DONA 

DEL 6 D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Pilates adequat per a dones, amb un 
nivell suau i tranquil. 

TALLERS



16

BODY- STRETCHING  

DEL 6 D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

Combinarem elements d’estiraments, 
coordinats amb el ritme de la música, 
i figures de diferents modalitats com 
el ioga, tai txí i pilates. 

AUTOESTIMA I CURA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20 a 21h
Preu: 49,73 €+ 5 € (en concepte de 
material)

La majoria de dones són conscients 
de la importància de sentir-se bé i 
poder reflectir-ho en la seva imatge 
personal / aspecte físic. No obstant 
això, l’estil de vida, la quantitat de rols 
que ha d’interpretar (mare, cap, dona, 
amant ...) del dia a dia fa que moltes 
dones s’oblidin de si mateixes i deixin 
en un segon pla àrees importants de 
la seva vida que influeixen en el seu 
benestar personal.
Aquest taller neix amb la intenció de 
generar espai de dones que vulguin 
sentir-se segures de si mateixes tant 
a nivell físic com emocional!

MIRANT LES EMOCIONS

DEL 6 D’OCTUBRE AL 27 
D’OCTUBRE
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Preu: 47,12 €+ 2,02 € de material (en 
concepte de fotocopies)

Explicació de les emocions i com fun-
cionen. Identificar el que sento i com 
expressar-ho d’una manera assertiva 
millorant la comunicació amb les al-
tres persones 

COMUNICACIÓ ASSERTIVA 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 27 
D’OCTUBRE
Dijous  de 12 a 14 h
Preu: 47,12  €+ 2,02 € de material (en 
concepte de fotocopies)

Explicació dels diferents estils comu-
nicatius i identificar quin utilitzem i els 
motius. Treballar la comunicació as-
sertiva.

GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 6 D’OCTUBRE  AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

IOGUILATES  

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 17.30 a  18.30 h
Preu: 49,73 € 

TALLERS
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GYMDANCE  

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Dinàmica de moviment en la qual es 
combinen exercicis d’aeròbic, fit-form 
i ritmes coreografiats. Es porta a ter-
me amb música de qualsevol gènere i 
té com objectiu millorar la tonificació, 
la flexibilitat i la resistència cardiovas-
cular. S’introdueixen també continguts 
de musicoteràpia com la repercussió 
de la música en l’estat anímic i la 
resposta motora davant de diferents 
ritmes. Apte per a totes les edats.

ESTIRAMENTS PER TENIR UN 
GRAN DIA 

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Qui diu que només podem ser per-
sones al matí després d’un cafè? La 
clau per tenir un dia fantàstic és apro-
fitar el matí fent uns bons estiraments 
dinàmics, saludables i que ens ajudin 
a treure la tensió de tot el cos d’una 
forma divertida i sana.

RISOTERÀPIA: BENEFICIS DEL 
RIURE  

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

El ioguilates és una disciplina que 
combina postures i mètodes del ioga 
amb exercicis de pilates. El resultat 
és una activitat una mica més dinàmi-
ca que el ioga on inclou estiraments, 
exercicis de força, respiració i relaxa-
ció i abdominals.

BODY MEMORY

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 16 DE 
DESEMBRE
Grup A: divendres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €

Entrenament físic i psicològic per 
acabar el dia amb força i somriure 
fent augmentar les defenses. Farem 
escalfament dinàmic (flexibilitat, equi-
libri, coordinació del cos), exercicis de 
veu i elements d’automassatge.

STRETCHING-IOGA 

DEL 7  D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €

En aquesta dinàmica combinem 
estiraments de totes les cadenes 
musculars amb la respiració i 
les postures de les figures més 
representatives del Ioga.  El taller té 
com a objectiu potenciar i/o recuperar, 
al màxim, el grau de flexibilitat de cada 
cos. Està adreçat a totes les edats 
ja que s’adapta a les necessitats de 
tothom, independentment del seu 
estat físic.

TALLERS
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RELAXACIÓ INTERIORITZADA  

DEL 7 D’OCTUBRE  AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

La societat occidental ens distreu i 
de vegades no ens adonem que la 
resposta a les coses quotidianes que 
ens amoïnen és dins nostre. Amb la 
relaxació conscient aprendrem a des-
connectar per poder tornar a connec-
tar amb nosaltres mateixos i descobrir 
com som en realitat.

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: divendres de 12.30 a 13.30 h
Grup B: divendres de 18.30 a 19.30 h
Grup C: divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 € + 1,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

MÚSICA I VEU 

GUITARRA NIVELL MIG

DEL 4  D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 49,73 €

GUITARRA INICIACIÓ

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dimarts de 19.30 a 20.30 h  

DEL 6  D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dijous de 17.30 a 18.30 h  
Grup C: dijous de 18.30 a 19.30 h  
Preu: 49,73 €

CANT 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19  a 20 h
Preu: 49,73 €

Treballarem l’aspecte musical de cada 
persona a través de la veu i el cos. 
Investigarem sobre la veu natural, el 
ritme i la improvisació. L’objectiu és 
l’alliberació de la veu i la comprensió 
de la tècnica vocal per aplicar al cant.

MEDI AMBIENT

FITOTERÀPIA APLICADA  

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 20 a 21 h  
Preu: 49,73 €

Des de temps immemorables les 
plantes han ajudat a millorar la nostra 
salut. Aprendrem quina és la planta 
adequada per cada patologia, com 
funcionen dins del nostre organisme, 
com fer-les servir correctament i mol-
tíssimes curiositats més. 

TALLERS
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EL MÓN DELS MINERALS  

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous de 20 a 21 h  
Preu: 49,73 €

T’apassionen les gemmes, els cristalls 
i les pedres precioses? Aquí els conei-
xeràs de primera mà! Com i per què es 
formen, quines característiques tenen, 
gemoteràpia,  anècdotes al llarg de la 
història, quina màgia guarda cada un 
d’ells, rituals i molt més!

MANUALITATS RECICLADES 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: Dilluns de 20 a 21h
Grup B: Dilluns de 21 a 22 h
Preu: 49,73€ + 10 € material 

Tallers de reciclatge on es crearan 
objectes nous a partir d’elements que 
normalment es considerarien brossa, 
i als que es donaran una segona vida 
i utilitat.

COSMÈTICA NATURAL

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73€ + 19,99 € material

SABONS ARTESANALS 

DEL 5 D’OCTUBRE A 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 € + 19,99 € material

FAMILIARS

EL MEU FILL I JO

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dilluns d’11.30 a12.30 h
Preu: 49,73 € 

Dirigit a mares i pares amb fills de 0 a 
1 anys. Les /els mares / pares podran 
venir amb els seus fills.
L’objectiu és donar pautes a pares i 
mares per aconseguir que el nen es 
senti segur i relaxat quan està amb 
ells i així poder establir vincles segurs 
i sans amb els altres.

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A 
NADONS 

DEL 5  D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 16 a 17 h
Preu: 49,73 € 

Dirigit a nadons de 3 a 12 mesos 
acompanyats d’un adult. 

TALLERS
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MÚSICA PER ALS MÉS PETITS  

DEL 5 D’OCTUBRE  AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: Dimecres de 17 a 18 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompan-
yats d’un adult.
Preu: 49,73 € 

Grup B: Dimecres de 18 a 19 h
Dirigit a infants de 2 a 3 anys acom-
panyats d’un adult.
Preu: 49,73 € 

JUGUEM AMB LA FARINA!

15 D’OCTUBRE
Dissabte d’11 a 13 h 
Preu:11,78 € + 5 € material
El preu és per 1 persona, no per 
l’acompanyant.
Dirigit a infants de 4 a 8 anys, acom-
panyats d’un adult (Per aforament no-
més pot haver 1 adult per infant)

Farem una massa i la farcirem d’una 
manera molt divertida! Cadascú es 
podrà emportar a casa aquestes mini 
pizzes!

GALETES DECORADES DE 
HALLOWEEN

29 D’OCTUBRE
Dissabte d’11 a 13 h 
Preu: 11,78 € + 5 € material
El preu és per 1 persona, no per 
l’acompanyant.
Dirigit a infants de 4 a 8 anys, acom-
panyats d’un adult (Per aforament no-
més pot haver 1 adult per infant)

Realitzarem unes boníssimes galetes 
i les decorarem amb fondant!

GALETES DECORADES 
DE NADAL

12 DE DESEMBRE
Dilluns de 17.30 a 19 h 
Preu: 8,83 € + 5 € material
El preu és per 1 persona, no per 
l’acompanyant.
Dirigit a infants de 4 a 8 anys, acom-
panyats d’un adult (Per aforament no-
més pot haver 1 adult per infant)

Realitzarem unes boníssimes galetes 
i les decorarem amb fondant de ma-
nera divertida!

INFANTILS

CLAQUÉ INFANTIL 

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 17.30 a 18.30h
Preu: 41,10 € 
Dirigit a infants de 6 a 10 anys
Observacions: cal portar sabates de 
claqué

HIP-HOP  INFANTIL 

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 41,10 € 
Dirigit a infants de 6 a 10 anys
Observacions: cal portar roba cómoda

TALLERS
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EMPANADES ARGENTINES

3 DE NOVEMBRE
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu:7,30 € + 4,13 € material
Dirigit a infants de 9 a 12 anys

Aprendrem a fer la massa i l’omplirem! 
I cadascú se’n podrà emportar a casa 
per a la família.

BOMBONS DE COCO

10 DE NOVEMBRE
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu: 7,30 € + 4,13 €  material
Dirigit a infants de 9 a 12 anys

Aprendrem a fer la massa i ho banya-
rem en xocolata, i cadascú se’n podrà 
emportar a casa!

UN POSTRE PER AL•LÈRGICS A 
L’OU I AL GLUTEN

17 DE NOVEMBRE
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu: 7,30 € + 4,13 € material
Dirigit a infants de 9 a 12 anys

Sabeu que són els Dangos? Doncs 
són uns dolços japonesos fets amb 
farina d’arròs i sucre!

CROQUETES DE PERNIL

24 DE NOVEMBRE
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu: 7,30 € + 4,13 € material
Dirigit a infants de 9 a 12 anys

Aprendrem a fer la massa i fregirem les 
croquetes. En acabar us les podreu em-
portar a casa i menjar-les en família!

GALETES DE NADAL

1 DE DESEMBRE
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu: 7,30 € + 4,13 € material
Dirigit a infants de 9 a 12 anys

Farem unes boníssimes galetes i les de-
corarem amb fondant. En acabar us les 
podreu emportar a casa i decorar l’arbre 
de Nadal o menjar-vos-les en família!

GASTRONOMIA 
I ALIMENTACIÓ

CUINA DEL SUD-EST ASIÀTIC 

DEL 3  D’OCTUBRE  AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 56,63 + 25 € material

L’objectiu principal d’aquest taller 
és aprendre algunes de les recep-
tes més representatives d’aquesta 
gastronomia. La gran diversitat 
d’ingredients com ara les espècies, 
fruites exòtiques, varietats d’arrossos 
i condiments ens ofereixen un pano-
rama completament desconegut pels 
amants del bon menjar. 
Veurem com contràriament a la nostra 
creença, hi ha moltes varietats d’arròs, 
de pastes, de salses i igualment diver-
ses maneres de coure, fregir, i treba-
llar amb aquests ingredients. 

TALLERS
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CUINA VEGANA BASADA EN LA 
MEDICINA TRADICIONAL XINESA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 19 DE 
DESEMBRE 
Dilluns d’11.30 a 13 h
Preu: 56,63 € +19,99 € material

En aquest taller adaptarem a la dieta 
vegana els fonaments de la Medicina 
Tradicional Xinesa, majoritàriament 
amb aliments locals i de temporada. 
Explicarem els fonaments de la dietèti-
ca xinesa per tal que els puguem apli-
car amb facilitat en el nostre dia a dia.

SOPES I CREMES

DEL 4 AL 25 D’OCTUBRE 
Dimarts d’11 a 13 h
Preu: 47,14 € + 11,99 € material

Taller on aprendre com convertir els 
aliments de la tardor en suculentes 
sopes i cremes, ràpides de fer, amb 
pocs ingredients i que ens donin un 
plus de vitamines i minerals al temps 
que gaudim d’un entrant calentet. 

POSTRES VEGANS

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dimecres d’11.30 a 13 h
Preu: 56,63 € +19,99 € material

En aquest taller aprendrem a fer dol-
ços vegans, també alguns sense glu-
ten i algunes alternatives al sucre. 
Pastissos de tota mena, cremes de 
xocolata sense sucre, galetes, brow-
nies, confitures, panellets, etc. 

VEG APERITIU

DEL 7 AL 28 D’OCTUBRE
Divendres de 19.30 a 21 h
Preu: 35,35 € +2,99 € material

Elaboració de platets divertits, típics 
de l’aperitiu a l’estil italià, en clau ve-
getariana i saludable.

VEG ITALIÀ

DEL 4 AL 25 DE NOVEMBRE
Divendres de 19.30 a 21 h
Preu: 35,35 € +2,99 € material

Elaboració de diferents plats típics de 
la gastronomia italiana, en clau vege-
tariana i saludable.

CUINA DE TARDOR

DEL 5 AL 26 D’OCTUBRE
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 26,50 € + 9 € material

En aquest taller fareu la preparació 
d’un entrant, un plat principal i un postre 
amb productes típics de la temporada.

REPOSTERIA NATURAL

DEL 5 AL 26 D’OCTUBRE
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 26,50 € + 9 € material

Elaboració de pastissos, magdalenes 
i postres de cullera sense sucre refi-
nat, ni llet ni ous.

TALLERS
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TAPES VEGANES

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 56,63 € +19,99 € material

En aquest taller aprendrem a prepa-
rar pica-piques vegans: alternatives 
al formatge i als embotits, formatges 
i embotits vegans, salses, craquers, 
patés, i platets vegetals creatius.

PANELLETS SALUDABLES

7 D’OCTUBRE
Divendres d’11 a 13.30 h
Preu: 14,73 € + 3,99 € material

Els panellets són un dolç tan nostre 
que no podem pensar en una festa 
de castanyada sense ells, però la ve-
ritat és que la quantitat de sucre que 
normalment es fa servir els converteix 
en dolços poc saludables. En aquest 
taller aprendrem a fer uns panellets 
sense sucre, però ben dolçets!

BENEFICIS DEL TE  

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

T’ agrada gaudir d’un bon te? T’has 
preguntat alguna vegada quins be-
neficis t’aporta aquesta meravellosa 
beguda?
Aquí coneixerem tots els tipus de te 
que ens podem trobar, color, mescles, 
preparació, presentacions, orígens, 
anècdotes... Ben segur que des d’ara 
el gaudiràs molt més!

CUINA SALUDABLE DE TARDOR

DEL 14 D’OCTUBRE AL 25 DE 
NOVEMBRE
Divendres de 12 a 14 h
Preu: 82,50 € + 19,99 € material

Taller on es faran servir molts ingre-
dients propis d’aquesta estació: car-
bassa, moniato, figues, castanyes...
tot preparant primers, segons plats i 
unes postres en cada sessió. També 
aprendrem quines són les coccions 
més apropiades, sempre des d’una 
perspectiva saludable.

TALLERS
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CROQUETES DIFERENTS

DEL 14 AL 28 D’OCTUBRE 
Divendres de 10 a 12 h
Preu: 35,36 € + 11,99 € material

Les croquetes poden ser un aperitiu, la 
part principal d’un àpat, un recurs per 
portar a la carmanyola o una delícia 
per fer un mos entre hores. El seu far-
ciment ofereix infinites possibilitats i el 
seu arrebossat pot anar més enllà del 
tradicional pa ratllat. Farem un taller de 
croquetes diferents, totes sense llet i 
alguna sense farina, però fàcils i amb 
ingredients que tenim a l’abast.

PASTISSOS SALATS

DEL 3 AL 24 DE NOVEMBRE
Dijous de 19 a 21h
Preu: 47,12 € + 8,02 € material

Realitzarem diferents bases com pot 
ser ma massa brisa, la pasta de full, 
pasta tall, massa de plàtan i molts far-
cits, ideals per berenars i sopars ràpids.

HAMBURGUESES VEGETALS

DEL 4 AL 25 DE NOVEMBRE
Divendres de 10 a 12 h
Preu: 47,12 € + 12,01 € material

Les hamburgueses poden estar pre-
sents de manera habitual en la nostra 
taula si els seus ingredients són els 
adequats. Són fàcils de preparar, la 
majoria es poden congelar, són un 
bon recurs per portar d’excursió, a la 
carmanyola de la feina, per un àpat 
informal o un mos entre hores.

BERENARS SALUDABLES

DEL 9 AL 30 DE NOVEMBRE
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 35,35 € +12 € material

Preparació d’entrepans i pica piques 
saludables, cremes untables vege-
tals, tant salat com dolç.

RECEPTES RÀPIDES

DEL 9 AL 30 DE NOVEMBRE 
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 35,35 € +12 € material

Elaboració de receptes senzilles per 
a preparar en poc temps un menjar 
equilibrat, variat i gustós.

MENÚ DE NADAL VEGETARIÀ

2 DE DESEMBRE
Divendres d’11 a 14 h
Preu: 17,68 € + 6,99 € material

Durant els dies de Nadal les celebra-
cions es fan al voltant de la taula i si no 
anem amb prudència acabem ingerint 
massa greixos i sucres i el nostre or-
ganisme es pot ressentir. Amb aquest 
taller de Nadal aprendrem a preparar 
un menú molt nadalenc, equilibrat i ba-
sat en els aliments propis de l’estació. 
Aprendrem també com presentar els 
plats amb un toc més elegant, apro-
piat per aquestes dates.

TALLERS
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SOPAR DE CAP D’ANY 
VEGETARIÀ

9 DE DESEMBRE
Divendres d’11 a 14 h
Preu: 17,68 € + 6,99 € material

Taller per aprendre a preparar plats 
que es poden tenir llestos amb ante-
lació i no haurem de passar hores a la 
cuina per presentar una taula acolori-
da, variada i saludable per acomiadar 
l’any.

APERITIUS FESTIUS PER NADAL  

13 DE DESEMBRE 
Dimarts de 18 a 21 h
Preu: 17,67 € + 5,99 € material

Quan s’acosta el Nadal augmenten 
el nombre de celebracions familiars i 
trobades d’amics, companys de feina, 
etc. Aquests àpats acostumen a ser 
molt abundants i força calòrics. Amb 
una mica de creativitat podreu subs-
tituir algunes preparacions per plats 
festius menys pesats, que sorpren-
dran als vostres convidats! Us oferim 
idees de receptes festives més lleuge-
res i alhora més nutritives i equilibra-
des. Utilitzarem aliments ecològics.

PROMOCIÓ CULTURAL

ESCRIPTURA D’ABSÈNCIA

29 D’OCTUBRE, 12 I 26 DE 
NOVEMBRE I 10 DE DESEMBRE
Dissabte de 12 a 13.30 h
Organitzat per: Petits amb Llum

Que fer amb la pèrdua? És possible 
donar vida, ni que sigui sobre el pa-
per, a una absència? Com trobar un 
sentit, una realitat, a la pèrdua d’un fill 
nonat? És possible que la pàgina en 
blanc esdevingui una eina per donar 
veu a qui no va néixer? Aquest curs 
s’adreça a aquelles persones que ha-
gin viscut la pèrdua d’un fill nonat o 
acabat de néixer i que busquin trobar 
en l’escriptura una forma d’expressió 
de les seves inquietuds, somnis i les 
lliçons apreses després d’una expe-
riència tan dura.

TALLERS

G
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MONOGRÀFICS

SERVEIS
SERVEIS

SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS

Per a qualsevol dubte de l’aula podeu 
trucar al 93 410 10 07, o escriure al 
correu electrònic:
mediambientcandeu@lleuresport.cat 

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES 

Qui no té un llibre a casa que ja no lle-
geix? Porta’l al nostre punt d’intercanvi 
i podràs agafar-ne un altre.

DUBTES DE MEDI AMBIENT

Si tens algun dubte sobre temes 
d’ecologia  i de sostenibilitat (no saps 
on llençar l’oli de la cuina o l’ordinador 
vell, on comprar productes de la llar 
ecològics, on és la deixalleria més 
propera, etc.) envia un correu elec-
trònic i intentarem  resoldre els teus 
dubtes el més aviat possible.
mediambientcandeu@lleuresport.cat

COL•LABORACIÓ AMB L’AULA:
VOLS PARTICIPAR DE FORMA 
ACTIVA AMB NOSALTRES?

Si últimament has fet algun viatge 
a la natura i vols compartir-lo. Si ets 
expert o gran coneixedor d’algun  
tema relacionat  amb el medi ambient 
i vols fer una xerrada o bé exposar el 
tema i engegar un col·loqui entre tots 
els assistents. Si ets un gran aficionat al 
senderisme i vols proposar fer de guia en 
algun itinerari o altres idees que tinguin  
relació amb la sostenibilitat, posa’t en 
contacte amb nosaltres a: 
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SERVEIS

mediambientcandeu@lleuresport.cat

CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU!

A partir del mes de març podràs conèi-
xer el temps que fa a Les Corts des 
de casa teva! Estrenem la nova estació 
meteorològica i sabràs les dades en 
temps real visitant la web del centre. 
Demana més informació sobre el pro-
jecte i les activitats relacionades a 
mediambientcandeu@lleuresport.cat

SERVEIS CULTURALS 

BOOKCROSSING

Aquest servei, també conegut com 
passallibres, consisteix a deixar lli-
bres en llocs públics per tal que altres 
els recullin, els llegeixin i els tornin 
a deixar. Quan una persona disposi 
d’un llibre haurà d’entrar al web ofi-
cialbookcrossing.com i notificar la 
troballa, i un cop llegit, tornar a allibe-
rar- lo anotant al web la nova ubicació. 
Actualment hi ha 326.000 membres 
i 1.716.000 llibres registrats a tot el 
món. La nostra intenció és fomentar 
la lectura i, per tant afavorir als es-
criptors. En el centre cívic trobareu un 
punt de bookcrossing, el diferenciareu 
del punt d’intercanvi de llibres ja que 
cada llibre estarà identificat amb una 
etiqueta numerada, per tal de poder 
seguir el recorregut que farà cada lli-
bre a mida que es vagi alliberant en 
diferents punts de dins o fora de la 
ciutat. Ajudeu-nos a difondre la cultu-
ra a arreu del món! 

PIANO OBERT 

Ubicat a la cafeteria del centre, dispo-
seu d’un piano obert per a totes aque-
lles persones que el sàpiguen tocar. 
Per tal de fer-ne un ús correcte s’ha 
de demanar permís al personal de la 
cafeteria.
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EXPOSICIONS 
CULTURALS 

MOSAICS DE BARCELONA

DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE
A càrrec de: Alex Castro, Mosaics 
BCN
Tècnica: Il·lustració vectorial. Impres-
sió offset sobre paper estucat mat 
300gr
Lloc: Vestíbul
Inauguració: dijous, 6 d’octubre a les 
19 h

L’exposició “Mosaics de Barcelona” 
ens mostra una visió de la ciutat a tra-
vés dels seus mosaics, que des dels 
seus inicis al s.XIX i de la mà del mo-
dernisme s’han convertit en patrimoni 
de la ciutat.
Il·lustracions que reprodueixen el pa-
viment hidràulic d’espais d’arreu de 
Barcelona ens conviden a visitar els 
llocs on es troben, tots ells oberts al 
públic, i amb una història al seu voltant.
Un projecte que ens recorda que si in-
clinem el cap avall i obrim bé els ulls, 
també ens podem sorprendre.

MONOGRÀFICS

ACTIVITATS
CULTURALS I 
MEDIAMBIENTALS

ACTIVITATS CULTURALS



29

ACTIVITATS CULTURALS

fisioteràpia, logopèdia, musicoteràpia, 
art-teràpia, reflexoteràpia.
fundaciouszheimer.org
facebook.com/FUszheimer

EXPOSICIONS 
MEDIAMBIENTALS

HUELLAS 

DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE
A càrrec de: Valle Aguilar
Tècnica: monotips
Lloc: primer pis
Inauguració: dilluns, 3 d’octubre a les 
19 h

El producte final de la contemplació 
és el producte que ens ofereix la 
naturalesa.

PEPITA TEIXIDOR I EL SEU MÓN

DEL 7 AL 27 DE NOVEMBRE
A càrrec de: Grup d’Història de les do-
nes de Fent Història
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 7 de novembre a 
les 19 h

Aquesta exposició pretén recuperar 
la memòria de Pepita Texidor, la mi-
llor pintora de flors del seu moment, 
i la primera dona amb un monument 
a Barcelona. És massa freqüent 
que les obres femenines caiguin en 
l’abandó o l’oblit, tant, que és gairebé 
el normal. Anul·lades, silenciades o 
desprestigiades pels seus col·legues 
masculins, les dones pintores que van 
aconseguir fer del seu art una profes-
sió van ser autèntiques heroïnes que 
van saber , i van poder- viure, contra 
tot pronòstic, del que es considerava 
la seva “afició” i que, per a elles, era la 
seva forma d’expressió i de vida.

L’ARTTERÀPIA, UNA FORMA 
D’EXPRESSIÓ A LA MALALTIA 
D’ALZHEIMER

DEL 2 AL 30 DE DESEMBRE
A càrrec de: Fundació Uzheimer
Tècnica: Artteràpia
Lloc: Vestíbul 

La Fundació Uszheimer és una enti-
tat sense ànim de lucre que atén en 
tres centres de dia a persones afecta-
des per malalties neurodegeneratives 
(demències, Alzheimer, traumatismes 
cranioencefàlics, Parkinson, Corees, 
etc.). Realitzen tractaments estimu-
ladors, a través de diferents teràpies: 
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MOGUT A L’OLI  

DEL 4 AL 29 DE NOVEMBRE
A càrrec de: Raül Carmona
Tècnica: fotografia
Lloc: Primer pis
Inauguració: divendres, 4 de 
novembre a les 19 h

Aquesta sèrie de 7 fotografies, de 
40x50cm, són una representació de 
diversos temes: paisatges, detalls, 
animals, etc., però amb un punt en 
comú: s’ha buscat imitar una pintura. 
Sense artificis de retoc digital, és pos-
sible aconseguir fotografies amb una 
sensació pictòrica real. Cada fotogra-
fia s’ha captat movent la càmera, a 
una velocitat lenta, per tal d’obtenir en 
la imatge final un efecte de pintura a 
l’oli. Un efecte de “Mogut a l’Oli”.
Phototrekking.cat
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EN FEMENINO  

DEL 2 AL 29 DE DESEMBRE
A càrrec de: Jana Álvarez
Tècnica: mixta i collage upcycling
Lloc: primer pis
Inauguració: divendres, 16 de desem-
bre a les 19 h

La figura femenina és protagonista 
com arquetip metafòric de la força 
creadora i de l’individu universal, re-
flexionant sobre l’ésser humà com 
element devastador, indiferent i èti-
cament dual, les seves inquietuds 
i conflictes, la seva percepció de 
l’entorn i la relació amb ell mateix, tot 
envoltat amb una estètica pop i co-
lorista, creant mitologies mestisses i 
expectants basades en el reciclatge 
d’elements tant naturals i orgànics 
com artificials i tecnològics.
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SORTIDES CULTURALS, 
GASTRONÒMIQUES, 
MEDIAMBIENTALS I 
EXCURSIONISTES

Aquestes sortides inclouen un guia 
exclusiu per al grup i la durada apro-
ximada de les sortides és de dues 
hores.
Inscripcions: a partir del 7 de setem-
bre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Totes les sortides tenen un preu de 
9,99 €
Les sortides mediambientals no in-
clouen l’hora de sortida ja que es 
trucarà el divendres abans per donar 
tota la informació.

CULTURALS I 
GASTRONÒMIQUES

MODERNISME AMB DEGUSTACIÓ 
DE DOLÇOS

DIVENDRES, 14 D’OCTUBRE
A les 10 h 
Punt de trobada: Plaça de Catalunya 
cantonada Portal de l’Àngel (porta 
Banc d’Espanya)
A càrrec de: BCNFOODTOURS
Preu: 9,99 € (cost estimat dels dolços, 
2€ i 1 desplaçament en transport pú-
blic no inclosos en el preu)

Com i per què es va crear l’Eixample? 
I quan va arribar el modernisme a 
la ciutat? Qui són els seus màxims 
exponents? I quines les seves 
obres? Segur que molts ciutadans 
de Barcelona no tenen respostes 
per a aquestes preguntes, i el nostre 
objectiu amb aquesta ruta és explicar-
vos tot de coses interessants sobre 
el modernisme, mentre passegem 
per l’Eixample de Cerdà. Durant el 
trajecte es realitzaran 2 degustacions 
de dolços en 2 coneguts establiments.
L’últim punt de la ruta serà la Sagrada 
Família.

HISTÒRIA i DOLÇOS AL BARRI 
GÒTIC

DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE
A les 10 h 
Punt de trobada: Plaça de l’Àngel, a la 
porta de la pastisseria LA COLMENA 
(metro JAUME I).
A càrrec de: BCNFOODTOURS
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Preu: 9,99 € (cost estimat dels dolços, 
3€ no inclosos en el preu)

Et proposem conèixer la història de 
Barcelona realitzant una ruta per alguns 
dels seus escenaris al Barri Gòtic, i tot 
això gaudint a la vegada d’alguns dels 
millors dolços de la ciutat. Vols tastar un 
torró de mojito o de pa amb xocolata, oli 
i sal? O uns caramels artesanals amb 
sabors tan originals com pi o magrana? 
També gaudiràs dels millors xurros del 
barri, els de sempre, i també de xocolata 
i completarem la degustació amb algun 
altre producte de temporada.
Què aprendràs: Com es va fundar la 
ciutat a l’època romana, la transició 
entre la Barcelona època medieval, 
com era la vida a la ciutat medieval, els 
jueus a Barcelona i el creixement de la 
ciutat després de l’enderrocament de la 
muralla.

MEDIAMBIENTALS

DEL FIGARÓ A SANT MARTÍ DE 
CENTELLES PELS CINGLES DEL 
BERTÍ

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 
Distància: 14 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 500m  
Desnivell negatiu: 450m
Durada: 8 h (5h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya
Estació d’anada: El Figaró (Renfe)
Estació de tornada: Sant Martí de 
Centelles (Renfe)
Punt de trobada: Farmàcia de Sants
Preu: 9,99 €

Començarem la ruta al Figaró i tot se-
guit ens endinsarem al Sot del Bac, una 
de les primeres escoles d’escalada, 
des de la qual anirem gaudint d’unes 
grans vistes als majestuosos Cingles 
de Bertí i les seves roques calcàries. 
Un cop a dalt, canviarem de vessant 
per baixar per un altre camí cap a Sant 
Martí de Centelles.

L’ERMITA DE SANT RAMON

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE 
Distància: 12 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 540 m
Desnivell negatiu: 576 m
Durada: 5h (4h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya.
Estació d’anada: Sant Boi de Llobre-
gat (FGC)
Estació de tornada: Molí Nou (FGC)
Punt de trobada: FGC Plaça Espanya
Preu: 9,99 €

Al capdamunt del turó de Sant Ra-
mon o Montbaig s’alça l’ermita dedi-
cada a Sant Ramon, la qual li dóna un 
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perfil característic. L’ermita fou cons-
truïda al 1887 per Josep Estruch en 
memòria las seus pares, i per això es 
tradició posar un ciri a l’ermita per a 
protegir els recent nascuts.

EL CASTELL BURRIAC

DISSABTE, 8 D’OCTUBRE 
Distància: 11 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 400m
Desnivell negatiu: 400m 
Durada: 6h (3:30h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya.
Estació d’anada: Cabrera de Mar 
(Renfe)
Estació de tornada: Cabrera de Mar 
(Renfe)
Punt de trobada: Farmàcia de Sants
Preu: 9,99 €

Aquest itinerari presenta una de les 
diverses ascensions que es poden 
fer al castell de Burriac, en aquest 
cas des de Cabrera de Mar. El cas-
tell de Burriac s’ha convertit en un del 
monuments més emblemàtics de la 
comarca tant per l’emplaçament que 
ocupa com per la seva dilatada his-
tòria. L’interès d’aquesta excursió es 
completa amb diversos miradors des 
d’on s’observen rapinyaires i altres 
aus que volen de camí o de retorn de 
la seva migració a l’Àfrica. 

EL JARDÍ BOTÀNIC DE 
BARCELONA

DISSABTE, 29 D’OCTUBRE 
Distància: 5 km
Dificultat: fàcil
Desnivell: 150 m 
Durada: 5h (1:30h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i calçat 
còmode. 
Punt de trobada: Poble Sec (L3 metro)
Preu: 9,99 € + 3,50 € (que s’hauran de 
pagar en el mateix jardí botànic)

El Jardí Botànic mostra la gran simili-
tud dels paisatges californians, xilens, 
sud-africans i australians amb els de 
la conca mediterrània mitjançant una 
àmplia representació d’espècies ve-
getals de clima mediterrani. Ens apro-
parem al jardí per conèixer-los tot tra-
vessant la muntanya de Montjuïc.

EL ROCAR DE TIANA

DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE 
Distància: 11 km
Dificultat: fàcil
Desnivell positiu: 300m 
Desnivell negatiu: 300m
Durada: 6:00h (4:30h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya.
Estació d’anada i tornada: Montgat 
Nord
Punt de trobada: Farmàcia Sants
Preu: 9,99 €

Itinerari circular que recórrer per pis-
tes i corriols la part oriental del mu-
nicipi de Tiana, el carener del Rocar 
i els voltants de l’ermita Mare de Déu 
de l’Alegria. 

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
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És en l’entorn d’aquesta ermita on 
s’hauria situat el nucli romà de Villa 
Tiziana, origen de la vila de Tiana, 
i que encara avui conté un conjunt 
de bells i poderosos masos. El camí 
transcórrer entre boscos de pi pinyer, 
vinyes i camps de conreu, un suau 
paisatge mediterrani amb algun tram 
de pendent pronunciada. Un agrada-
ble passeig rural al costat mateix de 
la conurbació barcelonina.

DE SITGES A VILANOVA I LA
GELTRÚ PEL GR-92

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE 
Distància: 7,7 km
Dificultat: fàcil
Desnivell positiu: 30m
Desnivell negatiu: 30m 
Durada: 5h (3:00h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya
Estació d’anada: Sitges (Renfe)
Estació de tornada: Vilanova i la Gel-
trú (Renfe)
Preu: 9,99 €

Agradable passejada vora el mar en-
tre Sitges i Vilanova i la Geltrú, tram 
on es conserva un tros de costa aï-
llada i tranquil·la. El recorregut és un 
trosset del GR-92 que s’enfila per 
camps i davalla per les platjoles tot 
resseguint un litoral abrupte i vorejat 
d’espadats.

CARENEJANT COLLSEROLA DE 
LA FLORESTA A HORTA

DISSABTE, 10 DE DESEMBRE
Distància: 11 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 425m 
Desnivell negatiu: 550m 
Durada: 5h (4:30h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes 
o botes de muntanya
Estació anada: Les Planes (FGC)
Estació tornada: Valldaura (metro)
Punt de trobada: Provença (FGC)
Preu: 9,99 €

Aquest recorregut segueix les crestes 
de la serralada de Collserola seguint 
quasi per complet el recorregut del 
PR-C 35 entre la Floresta i Horta. 
Passarem pel turó de la Magarola 
on podrem gaudir d’unes vistes 
panoràmiques de Barcelona, el 
Maresme i el Vallès. 

EXCURSIONISTES

Per poder realitzar les sortides ofertes 
a continuació cal inscriure’s a partir 
del 7 de setembre a l’atenció de: 
Jaume Salat al telèfon: 93 3075268 els 
dilluns, dimarts i dijous de 20 a 22 h 
(contestador)
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VALLES ORIENTAL
SANT MARTÍ DE CENTELLES – 
AIGUAFREDA  – GR 5 – 
TAGAMANENT – VALL DE VALL-
CÁRQUEGA – FIGARO  

G
DIMECRES, 5 D’OCTUBRE
A les 7.30 h
Punt de trobada: estació RENFE – 
Rodalies la Sagrera  
Transport: Renfe Línia Barcelona – 
Vic – Ripoll – Ribes de Freser – Puig-
cerdà. Cal treure bitllet d’anada Bar-
celona – Sant Martí de Centelles. 
Dificultat: Mitja
Durada: 6 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista 
Àliga

Material necessari: calçat de muntan-
ya, roba adequada a l’estació de l’any, 
motxilla, pals de muntanya, petita far-
maciola, llanterna frontal.
Cal portar esmorzar, dinar i quelcom 
per picar. Un litre mínim per persona, ja 
que hi ha pocs punts d’avituallament.
Documentació necessària: DNI, Tar-
geta SS. No cal estar federat per po-
der realitzar la sortida, tot i que reco-
manable tenir la targeta de Federació 
Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) en qualsevol modalitat.

OSONA 
CENTELLES – EL MORRO DE 
PORC – CAMÍ COSTA I LLOBERA – 
CENTELLES

G
DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE
A les 7.30 h 
Punt de trobada: estació RENFE – Ro-
dalies la Sagrera  
Transport: Renfe Línia Barcelona – Vic 
– Ripoll – Ribes de Freser – Puigcer-
dà – la Tour de Carol. Cal treure bitllet 
d’anada i tornada a Centelles. 
Dificultat: Mitja – Alta
Durada: 5 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista 
Àliga

Material necessari: calçat de muntan-
ya, roba adequada a l’estació de l’any, 
motxilla, pals de muntanya, petita far-
maciola, llanterna frontal.
Cal portar esmorzar, dinar i quelcom per 
picar. Un litre mínim per persona, ja que 
només hi ha un punt d’avituallament al 
Santuari de Bellmunt. 
Documentació necessària: DNI, Targe-
ta SS. No cal estar federat per poder 
realitzar la sortida, tot i que recoma-
nable tenir la targeta de Federació 
Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) en qualsevol modalitat.
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ANOIA - BAGES 
COLLBATÓ – DRECERA DELS 
FRARE GARÍ – CAMÍ DE LES 
BATERIES – SANT JOAN – SANT 
JERONI – PLA DELS OCELLS – 
ESCALES DELS POBRES – MO-
NESTIR DE MONTSERRAT

G
DIMECRES, 14 DE DESEMBRE
A les 7.30 h 
Punt de trobada: Maria Cristina (Dia-
gonal) parada d’ Hispana Igualadina
Transport: Hispano Igualadina: Bar-
celona – Collbató (anada). FGC+ tren 
cremallera Montserrat (tornada)
Dificultat: Alta (trams de grimpada a la 
drecera del Frare Garí)
Desnivell: 900 m de pujada i 600 m e 
baixada
Orografia a recórrer: pista de muntan-
ya, sender de muntanya erosionats, 
asfalt, trams de grimpada.
Durada: 7 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista 
Àliga

Material necessari: calçat de mun-
tanya, roba adequada a l’estació de 
l’any, motxilla, pals de trekking, roba 
impermeable, petita farmaciola, na-
valla, ulleres de sol, telèfon, llanterna 
frontal i pila operativa.
Cal portar esmorzar, dinar i quelcom 
per picar. Un litre mínim per per-
sona, ja que només hi ha un punt 
d’avituallament al Santuari de Bell-
munt. 
Documentació necessària: DNI, Tar-
geta SS. No cal estar federat per po-
der realitzar la sortida, tot i que reco-
manable tenir la targeta de Federació 
Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) en qualsevol modalitat.

CICLES DE 
CONFERÈNCIES - 
SAPERE AUDE
Totes les conferències es realitzen a 
la sala d’actes i són gratuïtes
Cal inscriure’s prèviament per 
participar-hi

HÀBITS SALUDABLES

L’AUTOESTIMA EN LA 
MALALTIA CRÒNICA I  GESTIÒ 
DE L’AFECTACIÓ EMOTIVA

DIMARTS, 25 D’OCTUBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de: Dra. Anna Mª Cuscò
Organitza : Associació Fatiga Crònica.

LA IMATGE DEL COS EN ELS 
TRANSTORNS DE L’ALIMENTACIÓ

DIMECRES, 16 DE NOVEMBRE 
A les 19.30 h
A càrrec de: Ester clamosa, psicòloga
Organitza : Pòrtic, serveis psicològics 
per a la comunitat.

Cada subjecte humà té una imatge 
respecte al seu propi cos. Veurem com 
aquesta imatge corporal té uns ele-
ments reals, però alhora també, altres 
de caràcter imaginari. I com aquesta 
imatge real pot concordar o no amb la 
imatge imaginària. A través de l’estudi 
psicològic del fenòmen de l’anorèxia i 
el seu correlat la bulímia, podrem ob-
servar aquesta disgregació i tanmateix 
el seu abordatge terapèutic.
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EL CÀNCER COM UNA MALALTIA 
GENÈTICA ADQUIRIDA

DIMARTS, 13 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Doctor Eugeni Marcue-
llo Gaspar, metge oncòleg emèrit de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Col·legiat nº 4850.
Organitza: Associació Cultural i Re-
creativa de les Corts.

En aquesta conferència us parlaran 
de dades epidemiològiques del càn-
cer, variacions amb l’edat, el sexe i la 
geografia, els factors causals del càn-
cer. Causes i progressió de la malal-
tia, així com la prevenció primària i 
secundària.

PARLEM SOBRE LES PÈRDUES 
DE MEMÒRIA

DILLUNS, 19 DE DESEMBRE
A les18.30 h
A càrrec de: Fundació Uzheimer 

Vivim en una societat on el volum del 
col·lectiu de persones grans i, per tant, 
el col·lectiu de persones grans afecta-
des per malalties neurodegeneratives 
cada vegada és més gran. Tanma-
teix en lloc de tenir present les seves 
necessitats, el que fem és rebutjar a 
aquest col·lectiu i a veure’l com una 
nosa i a qualificar-lo d’incompetent, 
d’improductiu (anàlisi de refranys i fra-
ses fetes sobre la gent gran). Per tal 
que això no passi és necessari dispo-
sar d’informació bàsica sobre aques-
tes malalties (formulació de preguntes 
i respostes sobre aquestes malalties) 

amb la finalitat de sensibilitzar i des-
mitificar aquesta realitat.
fundaciouszheimer.org
facebook.com/FUszheimer

PSICOLOGIA I 
CONEIXEMENT 
PERSONAL

“VIURE EL QUÈ ÉS”

A les 19 h
A càrrec de: David Matamoros Corne-
llà, psicòleg terapeuta gestalt.

Viure en presència

DIMECRES, 5 D’OCTUBRE

Sobre l’amor

DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE

Les creences

DIMECRES, 21 DE DESEMBRE

L’objectiu d’aquestes xerrades és 
veure com connectar i viure el què és, 
dins i fora de mi, com deixar-me por-
tar, rendir-me, acceptar el que hi ha 
i trobar la sintonia. Permetre’m ser el 
què sóc, que és la base de la plenitud. 
Veure com ens desconnectem d’això 
més essencial de nosaltres mateixos i 
com recuperar aquesta connexió. 
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PSICOLOGIA COGNITIVA A 
TRAVÉS DEL LLIBRE “L’ART DE 
NO AMARGAR-SE LA VIDA” DEL 
PSICÒLEG RAFAEL 
SANTANDREU

DILLUNS, 24 D’OCTUBRE
DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE
DILLUNS, 5 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec  de: Mónica Simón, màster 
en Teràpia Racional Emotiu Conduc-
tual i Advanced Certificate Practicum 
en TREC per l’Albert Ellis Institute de 
Nova York.

Mónica Simón dinamitzarà aquestes 
tertúlies, aprofundint en la Teràpia 
Racional Emotiu Conductual de 
l’Albert Ellis a partir d’aquest llibre del 
psicòleg Rafael Santandreu. Obrirem 
un espai per comentar entre tots el 
llibre i aprendre nous conceptes que 
ens ajudaran a pensar de manera 
racional. 
tertulias-escuela-felicidad.blogspot.
com

COM FER UN CURRÍCULUM 
GUANYADOR

DIMARTS, 29 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Gina Aran, coach i consul-
tora de RRHH. Màster en Psicobiologia 
i Neurociència Cognitiva i Màster prac-
titioner en PNL. Professora de Comuni-
cació al Màster de Direcció i gestió de 
RRHH de la UOC. Tutora del Posgrau 
de RRHH. Autora del llibre “Comunica-
ció persuasiva per a l’entrevista de fei-
na”. Fundadora i Directora d’Inginium, 
especialistes en talent. 

Conferenciant i col·laboradora de Can 
Deu, la Gina Aran ens guia cap a la 
millora personal i professional, amb el 
seu estil proper i didàctic.

FILOSOFIA 

CORRENTS FILOSÒFIQUES DE 
LA MODERNITAT 

A les 19.30 h 
A càrrec de: Ricard Sapena, llicenciat 
en Filosofia i màster en Pensament 
Contemporani i Tradició Clàssica

Raó i Idealisme: la construcció de 
la modernitat com a època

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE

La modernitat i els seus crítics

DIMARTS, 20 DE DESEMBRE
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En aquestes conferències proposem 
explorar diverses corrents de pensa-
ment que han deixat empremta en 
el procés de consolidació de l’època 
que es va anomenar a si mateixa “mo-
derna”, i a partir de la qual nosaltres, 
amb més o menys consciència, ens 
orientem en el nostre món contempo-
rani. Durem a terme un recorregut al-
hora conceptual (nous conceptes mo-
derns: nova ciència, història, cultura, 
progrés...entre d’altres) i també basat 
en grans icones que representen el 
món modern occidental i les transfor-
macions que ha patit en els darrers 
segles (Descartes, Locke, Kant, He-
gel, Marx, Freud o Nietzsche). 

LA CONTEMPLACIÓ ESTÈTICA 

A les 19 h
A càrrec de: Maria Elizalde, doc-
tora en Filosofia especialitzada en 
Pensament Espanyol i Iberoamericà 

Les artistes de la generació del 27

DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE

L’art i María Zambrano

DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE

Es tracta d’apropar al públic el concep-
te d’estètica desenvolupat al llarg del 
segle XX des del punt de vista del que 
Schopenhauer anomenava la Con-
templació estètica, és a dir, allò que 
trenca la racionalitat de la il·lustració 
i, a més, ho farem des d’una perspec-
tiva femenina a través del pensament 
de les artistes de la generació del 27 i 
la filòsofa María Zambrano.

CINEMA DE TERROR

A les 18 h 
A càrrec de: Valeria Pedrosa - Valeska 
Fabulae
Fabulae – Las fábulas de Fabulae
Fabulaestudios.wix.com/lasfabulas-
defabulae

DRÀCULA. DES DELS SEUS 
ORÍGENS FINS ALS NOSTRES 
DIES

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE

L’objectiu d’aquesta conferència és 
comprendre l’evolució de la figura del 
vampir i el simbolisme que l’envolta, 
partint de la literatura gòtica del se-
gle XIX i com aquesta ha sigut inter-
pretada per la indústria fílmica des 
dels orígens del propi cinema fins a 
l’actualitat.

FRANKENSTEIN. LA CRIATURA 
DE MARY SHELLEY AL CINEMA

DIVENDRES, 9 DE DESEMBRE

Aquesta conferència pretén pregun-
tar-se sobre l’etern desig de l’home a 
actuar o a equiparar-se a Déu, reflec-
tit en l’obra de Mary Shelley. Aquesta 
novel·la ha sigut motor inspirador per 
a la creació de nombroses pel·lícules. 
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EN VEU DE DONA

PEPITA TEXIDOR I EL SEU MÓN

DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: M.Isabel Gascón
Organitza: Grup d’història de les do-
nes de Fent Historia

La primera dona que va tenir un mo-
nument a Barcelona va ser una pintora 
de flors. En aquesta conferència, que 
acompanya a l’exposició que es porta 
a terme del 7 al 27 de novembre, es 
vol rescatar de l’oblit la seva figura i 
la seva obra i redescobrir la importàn-
cia del monument que li van dedicar 
els seus contemporanis i que, des del 
primer moment, es va convertir en el 
símbol del reconeixement públic a to-
tes les dones artistes i intel·lectuals 
de principis del segle XX. 

L’ANGEL DE LA LLAR. LA DONA 
ENTRE EL CEL I LA TERRA

DIJOUS, 15 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: M.Isabel Gascón
Organitza: Grup d’història de les do-
nes de Fent Historia

Els canvis de la Barcelona del segle 
XIX no hauria estat possible sense 
l’aportació femenina. La història 
recupera les seves veus més enllà 
dels grans esdeveniments relatats en 
masculí.

CICLE MEDIAMBIENTAL

CINC DESCOBRIMENTS 
BIOMÈDICS DELS DARRERS 10 
ANYS QUE PODRIEN 
CANVIAR-NOS LA VIDA... I PER 
QUÈ TRIGARIEN ALMENYS 20 
ANYS A FER-HO

DIMARTS, 4 D’OCTUBRE
A les 19.30 h
A càrrec de: Luis Ruiz Ávila, especia-
litzat en Genètica Molecular

Breu descripció sobre els avenços 
científics més importants dels darrers 
10 anys en biomedicina, acompanya-
da d’una profunda reflexió per inten-
tar entendre perquè es triga tant en 
transformar aquests avenços en ser-
veis i productes útils per als pacients.

EL CONSUM DE PROXIMITAT, UNA 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE

DIMARTS, 11 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de: Eva Pulido, coordinadora 
de l’àrea de Catalunya d’El Rusc Que 
Diu Sí!

Dins d’un món globalitzat cal recupe-
rar les alternatives que ens acostin als 
aliments produïts i elaborats a prop de 
casa nostra. Explorarem el perquè és 
important consumir aliments de proxi-
mitat i quines alternatives existeixen 
al nostre voltant. Presentarem la ini-
ciativa d’El Rusc Que Diu Sí! que per-
met a aquell qui vulgui crear la seva 
pròpia comunitat de consum.
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ELS NOUS ECOSISTEMES DE 
COLLSEROLA 

DIMARTS, 18 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de: Associació CROMA – 
Josep Lascurain

Collserola és una font importantís-
sima de serveis ecosistèmics per a 
tots els habitants de les ciutats que 
l’envolten.  Però per tal de mantenir 
aquests fluxos necessitem entendre 
com funcionen els seus ecosistemes. 
Necessitem entendre què tenen en 
comú amb altres parcs naturals però 
també en què són diferents.   Coll-
serola s’ha transformat a la vegada 
que el seu entorn urbanitzat ha anat 
evolucionant al llarg dels darrers 200 
anys.  Hi ha espècies que són més 
abundants que mai a la seva història 
hi altres que estan en forta regressió. 
I, encara més, necessitem saber com 
pot evolucionar aquesta vulnerabili-
tat i aquesta resiliència amb el canvi 
climàtic. En aquesta presentació in-
tentaré explicar les claus bàsiques 
d’aquest procés, per tal d’entendre 
com poden ser els escenaris futurs. 

FENÒMENS METEOROLÒGICS A 
CATALUNYA

DIMARTS, 8 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg  

S’exposaran els diversos fenòmens 
meteorològics que afecten a Catalun-
ya, el perquè ocorren i fins a quin punt 
poden afectar o ser perillosos.

L’ÚS SOCIAL A COLLSEROLA, 
IMPACTES I ALTERNATIVES 

DIMARTS, 15 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Associació CROMA – 
Josep Lascurain 

En la presentació anterior haurem 
fet un repàs a les claus de com han 
evolucionat els diferents ecosistemes 
de Collserola de forma con junta a 
l’evolució de l’espai urbanitzat. A la se-
gona presentació toca abordar quins 
són els límits de la freqüentació i com 
podem cercar l’equilibri. Collserola és 
un espai de salut primordial per molts 
ciutadans, però l’explotació d’aquest 
servei ecosistèmic no pot superar la 
resistència i la capacitat d’adaptació 
dels seus ecosistemes. Funcionen 
igual les diferents vores Parc-Ciutat?  
Podem aprendre coses a partir de 
l’anàlisi d’aquestes diferències? Po-
dem aprendre a ser millors veïns? 

EL CONSUM CONSCIENT I 
TRANSFORMADOR DES DE 
LES COOPERATIVES DE 
CONSUM AGROECOLÒGIC

DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Cooperativa de Consum 
responsable i ecològic de Sant An-
dreu de Palomar.

El consum responsable agroecològic 
va més enllà del consum de produc-
tes certificats com a ecològics. En 
aquesta conferència es compartirà 
com les cooperatives de consum po-
den esdevenir un model alternatiu, 
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transformador i conscient de consum 
així com poder un exemple de funcio-
nament i organització.

AQUÍ I ARA

ELS ANYS REPUBLICANS DE 
L’ALCALDE HILARI SALVADÓ: 
LA SEGONA REPÚBLICA A 
BARCELONA. ELS FETS DEL SIS 
D’OCTUBRE DE 1934

DIJOUS, 17 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Manel López Esteve, his-
toriador i professor de la Universitat 
de Lleida.
Organitza: Omnium Cultural

Des de Tot Història Associació Cul-
tural i Òmnium Cultural- Ciutat Vella 
volem commemorar el 50 aniversari 
de la mort d’Hilari Salvadó i Castell 
(Barceloneta, 1899-Barcelona, 1966), 
tot dignificant la seva figura així com 
aprofundint en el coneixement històric 
dels anys en que va ésser regidor i al-
calde de Barcelona. Per aquest motiu 
hem previst organitzar un seguit de 
xerrades al voltant de la Segona Re-
pública a Barcelona. 

ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

DIMARTS, 11 D’OCTUBRE
DIMARTS, 8 DE NOVEMBRE
DIMARTS, 20 DE DESEMBRE
A les 20.45 h
A càrrec de : LikePro

VIDEOFORUMS, 
DOCUMENTALS I 
PROJECCIONS 
MEDIAMBIENTALS
Us oferim un cicle de documen-
tals mediambientals, amb temàti-
ca d’ecologia, ciència i natura per a 
tothom. Totes les projeccions tenen 
la llicencia d’Atribució No Comercial 
– Sin Derivadas 3.0 de Creative Com-
mons CC BY-NC-ND 3.0
Totes les projeccions són gratuïtes

FREE ENERGY: DAY 4 
REVOLUTION (AUTONOMIA 
ENERGÈTICA: MORIR PER 
LA REVOLUCIÓ)

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE
A les 19 h
Categoria: ciència i tecnologia
Durada: 55 min
Idioma: castellà
Autor: Von Carl-a Fechner

Gràcies a les recents conquestes en el 
camp de les energies renovables, ara 
és possible per a l’ésser humà recórrer 
a una energia neta, respectuosa al 
100% amb el medi ambient. El sol, 
el vent, l’aigua i l’energia geotèrmica 
són fonts naturals accessibles a tots 
en tot el món, gratuïtes i perdurables 
en el futur. Aquest documental 
examina les maneres en què els 
individus poden prendre el control 
de les seves pròpies necessitats 
energètiques i ens preguntem si, en 
un món cada vegada més globalitzat 
com el nostre, podríem assumir el fet 
d’instituir canvis a gran escala. Filmat 
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en deu països durant més de quatre 
anys, aquest documental busca les 
opinions de prominents activistes 
ambientals, reputats científics, 
innovadors empresaris i polítics, per 
crear una imatge nova i sorprenent 
de la crisi energètica actual i de la 
solució que tenim a l’abast de la mà.

THE AGE OF STUPID (L’ERA DE 
L’ESTUPIDESA)

DILLUNS, 28 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Categoria: ecologia
Durada: 88 min
Idioma: anglès (subtítols en castellà)
Guió i direcció: Franny Armstrong

L’any 2055, quan la humanitat ja no 
existeix com a espècie dominant del 
planeta, un home solitari contempla 
com el món que l’ envolta s’ha con-
vertit en un lloc totalment devastat pel 
canvi climàtic. Per entendre el que ha 
passat, decideix veure una sèrie de 
reportatges sobre el que els éssers 
humans van fer contra el medi am-
bient. Després de presenciar diverses 
dècades de catàstrofes i sobreexplo-
tació dels recursos, ell es fa una sola 
pregunta: per què no vam fer res per 
evitar la desgràcia quan encara es-
tàvem a temps?

THE 11 HOUR (L’HORA 11)

DIVENDRES, 23 DE DESEMBRE
A les 19 h
Categoria: canvi climàtic
Durada: 95 min
Idioma: castellà
Producció i narració: Leonardo 
DiCaprio

Una mirada a l’estat del medi ambient 
universal, incloent un visionat de solu-
cions pràctiques per ajudar a restaurar 
els ecosistemes del planeta... Sequera. 
Fam. Inundacions severes. Precipitació 
que trenca rècords. Huracans . Pluja 
àcida. Les temperatures més altes en 
la història. La catàstrofe es reporta en 
els noticiaris com incidents aïllats. Se-
ran aquests incidents part d’un trenca-
closques que parlaran sobre el futur de 
la humanitat? En la història del planeta, 
el temps de la humanitat a la Terra ha 
estat curt però poderós. Són perma-
nents els canvis que ha fet la humanitat 
a la Terra? Estem en l’era mediambien-
tal, vulguem o no. The 11th Hour és 
un documental que aprofundeix en les 
seqüeles que el planeta pateix per cul-
pa del canvi climàtic, en les catàstrofes 
que es produeixen per l’alteració del 
clima i la manera en què tots podem 
evitar-les o almenys atenuar.

OCÉANS DE PLASTIQUE 
(OCEANS DE PLÀSTIC)

DIMARTS, 27 DE DESEMBRE
A les 19 h
Categoria: naturalesa i societat
Durada: 53 min
Idioma: castellà
Autor: Sandrine Feydel
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Els oceans s’estan convertint en un 
abocador. L’abocament indiscriminat 
de residus de plàstic i substàncies 
químiques posen en perill la cadena 
alimentària. Les xifres són realment 
dramàtiques: del total de les 
escombraries abocada en els oceans 
anualment, el 80% són objectes 
de plàstic. Cada metre quadrat 
de la superfície d’oceans i mars 
contenen milers de deixalles d’aquest 
perjudicial material. La comunitat 
científica ha advertit de la magnitud 
de la contaminació del nostre espai 
marítim i dels perjudicials efectes 
que aquest desastre mediambiental 
està causant en les espècies que 
hi habiten. En aquest interessant 
documental que Odissea els presenta 
veurem com a Holanda s’han donat 
casos d’aus marines i peixos que han 
mort a causa de la ingesta d’aquest 
tipus de residus, o com a Califòrnia 
balenes i dofins pateixen una dolorosa 
mort causada per aquest mateix 
motiu. Quin serà l’impacte d’aquesta 
“contaminació de plàstic” sobre el 
planeta si no arribem a frenar? Què 
podem fer per mitigar-ne els nocius 
efectes?

PROJECTES, 
ESPECTACLES, 
PRESENTACIONS DE 
LLIBRES, RECITALS 
MUSICALS I POÈTICS 
I CONCERTS

Totes aquestes activitats es realitzen 
a la sala d’actes i no cal inscriure’s 
prèviament

STURM UND DRANG

“Sturm und Drang” va ser un moviment 
literari que nasqué a Alemanya durant 
la segona meitat del segle XVIII. En 
aquest moviment es concedí als artis-
tes la llibertat d’expressió de la seva 
subjectivitat i, en particular, apel·lava 
a les emocions que reivindicava com 
un nou leimotiv en contraposició a les 
limitacions imposades pel racionalis-
me de la Il·lustració, així doncs, va ser 
un clar precursor del Romanticisme i 
es pot entendre como una revolució 
de l’ordre artístic que imperava. El 
nom d’aquest moviment prové d’una 
peça teatral homònima, escrita per 
Friedrich Maximilian Klinger, un dels 
seus representants. 
És en aquest projecte on inclourem 
totes les manifestacions artístiques 
de caire literari, tals com cicles de re-
citals poètics, presentacions de llibres 
per a adults i per a infants, teatre i per-
formatives.
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RECITALS CAN DEU POESIA

DILLUNS, 3 D’OCTUBRE
DILLUNS, 7 DE NOVEMBRE
DILLUNS, 12 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de: Proartcat

CINC CÈNTIMS DE DONES
TI

DILLUNS, 10 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de: Companyia teatral La Ca-
sona
Taquilla inversa

Aquesta obra es desenvolupa a través 
de cinc fragments de monòlegs: 
“Roberto Zucco” de Bernard - Marie 
Koltés, interpretada per Txell Pérez: 
Una dona atrapada en una trampa, en 
la seva pròpia trampa.”La mas fuerte” 
de August Strindberg, interpretada per 
Lara Muñoz: Ale, no siguem roïns. I 
tampoc haig de recollir jo el que no vol 
ningú.. “Arquímedes”  de Juan Diego 
Botto, interpretada per Maria Rosa 
Faixó: Un agent de policia que creu 
que en aquest país no hi cap ningú 
més. “La Pols” de LLàtzer García , 
interpretada per Anabel Sánchez: 
La Ruth no para d’anar d’una banda 
a una altra, fent gestions, atenent a 
familiars, escollint la música...i entre 
tant, justificant en Jacob. Perquè en 
Jacob ha decidit ser fidel al que sent 
en aquest moment , o millor dit, fidel 
al que no sent. “Elsa Schneider” de 
Sergi Belbel , interpretada per Rosa 
Domenech: L’Elsa està confosa... es 
una confusa confusió... no sap que ha 
de dir...o si? no sap que ha de fer...o.. 
sí...?!

LA DONA DE L’ENCARREGAT
TI

DIVENDRES, 14 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de: Companyia8
Taquilla inversa

Tres dones passen les seves vides 
treballant en una fàbrica de confecció, 
amargades per un encarregat que 
no les deixa ni respirar. Només 
una ràdio i les seves cançons els 
permeten evadir-se. Les  converses 
de les treballadores serveixen de fil 
conductor d’altres històries  que el 
públic ha d’anar relacionant com si 
es tractés d’un trencaclosques: dues 
dones a l’atur que troben una feina 
molt ben pagada però que els provoca 
dubtes morals, una perruquera 
extravagant, una veïna desesperada 
pel so dels talons i finalment la dona 
de l’encarregat. Com és? Com pot 
conviure amb aquell monstre?
La dona de l’encarregat, el suspens i 
l’humor negre estan servits!
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LOS POEMAS DEL CAMINANTE 

DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE
A les 19.30 h
Organitza: Proartcat

Odes i anti-odes pel segle XXI, 
d’Enrique Ibañez, és un  poemari per 
ajudar al lector a trobar una petjada 
de llum a través dels seus diferents 
paisatges i la seva musicalitat li per-
met arribar al lliure pensar sobre al-
guns aspectes inquietants d’aquest 
món borrascós en el que vivim.

 
TARDOR POEMES I CANÇONS 
2016. 8ª EDICIÓ

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
Organitza: Proartcat

Un dels recitals més emblemàtic de 
Proartcat on els seus participants pre-
senten les seves últimes novetats en 
l’art musical i poètic.

LLEGAT DE VIDA

DIMECRES, 9 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de: El Trobador de la Sega-
rra, Joan Ramón Marbá i Ramon Bon-
joch al piano.

Recital de poesia que pretén recor-
dar-nos d’on venim, qui som i on 
anem. Acompanyament musical de 
piano i als fons projecció d’ imatges 
dels Castells de la Segarra i les qua-
tre estacions.
eltrobadordelasegarra.cat

TEMPS D’HEROIS. EL SETGE DE 
GIRONA DE 1809

DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Agustí Alcoberro. Escrip-
tor, historiador i professor de la Uni-
versitat de Barcelona

Aquesta novel·la enceta la col·lecció 
“El fil de la Història” de l’editorial Efa-
dós. Una col·lecció de novel·la his-
tòrica que proposa un concepte inno-
vador del gènere i de la seva relació 
amb el lector. Mitjançant notes de peu 
de pàgina interactives en format QR, 
el lector pot accedir a la documen-
tació de primera mà que va utilitzar 
l’autor en elaborar l’obra.

TRES  
TI

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Grup de Teatre l’Horitzó
Autor: Juan Carlos Rubio
Taquilla inversa

La Núria, l’Àngela i la Carlota no 
s’han vist en les últimes tres dècades, 
exactament des que van acabar els 
seus estudis. Amigues inseparables 
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fins aquell moment, l’esdevenir de les 
seves vides les va portar a diferents 
punts, però a hores d’ara tenen una 
certesa comuna: a punt de complir 
cinquanta anys estan més soles que la 
una... Durant una llarga nit intentaran 
trobar solució a aquesta solitud i 
frustració latent, i és que cap d’elles 
ha vist complert el seu somni de ser 
mare. Massa tarda ja... O potser no?

LORCA IN MEMORIAN

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
Organitza: Proartcat

Del romancer gitano a poeta a Nova 
York. És un recital poètic on els actors 
Daniel Medrano i Enrique Ibañez ens 
aproparan a la rica i variada poesia 
del poeta Federico García Lorca per 
commemorar el 80è aniversari del 
crim a Granada del poeta en el feixis-
me espanyol.

LONG PLAY

El “Long Play” o disc de llarga duració, 
va ser la principal manera de publicar 
música gravada des del 1950 fins el 
1980. Anomenem així aquest projecte 
perquè considerem que el long play 
té certes qualitats inestimables com 

el retorn a un moment en què es 
valorava cada instant musical, en el 
que la música s’escoltava plenament. 
Per tant, pretenem crear un espai on 
poder apropar al públic a la música 
més viva, i desconeguda, en tots els 
formats imaginables, oferir concerts 
que ens aproximin a aquella època i 
comparteixin les mateixes qualitats: 
volatilitat, originalitat, autenticitat 
i, tot plegat, com una experiència 
compartida on la música serà la 
protagonista i els músics, innovadors 
i experimentals. Volem donar 
l’oportunitat a tothom de conèixer les 
tendències musicals més inhòspites 
que neixen com a desplaçament 
respecte l’oferta comercial. Es 
tractarà de música minimalista, 
costumista, Techno, electrònica, 
Reggae, Pop-rock alternatiu, Post-
rock, Hard-rock, Punk i Electro-
punk, Ska, Dubstep, Oi!...tot allò que 
s’allunyi de les tendències musicals 
actuals amb el motiu d’aportar un toc 
de progressisme a la sonoritat del 
paradigma contemporani.

FESTIVAL RED PHONE SHOWS 

APPLE SMELL COLOUR

DISSABTE, 8 D’OCTUBRE

MAAMUT + BILGRASKI

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE
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TEARS IN RAIN

DISSABTE, 10 DE DESEMBRE
A les 17.30 h

Red Phone Events, promotora de 
concerts, ens presenta un cop més la 
seva faceta més altruista amb el mini 
cicle de música Red Phone Shows, 
destinat a la promoció i divulgació 
de bandes emergents del entorn del 
Rock Progressiu, Post-Rock i música 
oberta en general.
Creadors del ja consolidat i sorpre-
nent Tótum Revolútum Festival, cicle 
de música que en la darrera edició 
ha inclòs a 17 bandes  i 7 jornades, 
continua amb la seva proposta de 
cara a divulgar un estil que torna 
amb força. 
Can Deu ha estat un dels espais 
que ha participat en aquest pro-
jecte tant ambiciós i ara continuem 
col·laborant amb aquest cicle, Red 
Phone Shows, que pretén donar 
continuïtat durant l’any al festival i 
concepte Tótum Revolútum.

ALTRES PROJECTES 
CULTURALS, 
MEDIAMBIENTALS, 
RECITALS I CONCERTS

7È FESTIVAL DE 
NARRATIVA ORAL 
DE BARCELONA, 
MUNT DE MOTS

CARTAS ROBADAS

DIMECRES, 19 D’OCTUBRE
A les 19.30 h
Idioma: castellà

Alicia Molina neix a Badalona el 22 de 
maig de 1961 i des de 1980 es dedica 
a l’ensenyament de la llengua catala-
na. Com a castellanoparlant que és, 
aprofita les seves experiències autodi-
dactes per incloure una nova manera 
d’ensenyar la llengua, per innovar els 
recursos d’aprenentatge per tal de do-
nar eines als seus alumnes de manera 
que explorin i aprenguin des de mèto-
des vivencials, integradors... tot allò 
que té a veure amb l’expressió oral i 
escrita i la lectura.
En algun lloc, algú escriu una carta per 
a algú altr@. Una carta que guarda una 
història... però que, per alguna raó, no 
arriba al seu destí... T’ha passat mai 
no rebre una carta que esperaves? En 
aquesta sessió, en què paraula i músi-
ca s’ajunten per contar, cantar i desvet-
llar el silenci de les cartes, potser pots 
descobrir si alguna era per a tu.
Narradora Alicia Molina
Piano Oscar Igual

ACTIVITATS CULTURALS I MEDIAMBIENTALS
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FESTIVAL 48H OPEN 
HOUSEBARCELONA

           
DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE
Horari: d’11 a 14 h   

Persones, arquitectura i urbanisme 
és el fil conductor i lema del festival 
d’ enguany, tres paraules que recu-
llen i descriuen les relacions i els pro-
cessos constructius de les ciutats. Si 
vols fer la visita guiada al centre heu 
d’inscriure-us a: 48hopenhousebarce-
lona.org/ca/festival

CONEGUEM EL PLANETA

En el marc de la Festa Major us con-
videm a conèixer la nostra estació 
meteorològica!!!

VISITA GUIADA A L’ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA I XERRADA 
SOBRE LA CLIMATOLOGIA 
CATALANA

DIMECRES, 5 D’OCTUBRE 
Dos sessions: a les 11.30 h i a les 
17.30 h
A càrrec de: Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg 

Es farà una visita guiada a l’estació 
meteorològica de Can Deu explicant 
els seus components i el seu funcio-
nament. Seguidament es farà una 
presentació sobre la climatologia ca-
talana i a quins riscos naturals està 
més exposat el territori català.

APRENEM QUÈ ÉS UNA ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA I LA 
METEOROLOGIA

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE 
Dos sessions : de 10 a 11 h i d’11 a 
12 h
Dirigit a infants de 8 a 12 anys de les 
escoles de Les Corts
A càrrec de : Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg

  
Aprendrem què és una estació me-
teorològica, com funciona i per a que 
serveix. Després descobrirem que és 
la Meteorologia i com ens afecta al dia 
a dia.

VI&SWING

DIJOUS 13 D’OCTUBRE  
DIJOUS 24 NOVEMBRE  
A les 19 h
Organitza : Swinga’t les Corts
Places limitades : Cal inscriure’s prè-
viament per a poder participar-hi

Per tots aquells interessats en introduir-
se a la viticultura i l’art enològic, 
tot aprenent històries, anècdotes i 
cançons dels grans músics del swing. 
Volem apropar la cultura del vi i la 
música swing i els seus balls, d’una 
manera planera, lúdica, sense elitismes 
i donant a conèixer una varietat de vins. 
Combinant aquest dos mons tant 
diferents, a través d’aquest cicle 
aprendrem d’una manera senzilla 
i divertida a tastar vins descobrint 
els grans mestres del swing com 
Louis Prima, Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong,... entre d’altres.

ACTIVITATS CULTURALS I MEDIAMBIENTALS
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RECITAL “CHELOTERAPIA”

DISSABTE, 22 D’OCTUBRE
A les 20 h
A càrrec de: Octavio Santos

Cheloteràpia és un concert diferent. 
El seu objectiu és sorprendre’t amb 
música diferent, nova. És una música 
d’alta vibració perquè gaudeixis de 
l’experiència de la pau i l’amor. Octa-
vio Santos i el seu violoncel et trans-
portaran a un moment musical on 
cada cançó et suggerirà alguna cosa 
diferent, sempre en consonància amb 
el teu sentir. 
octaviosantos.com

MÚSICA D’AMÈRICA DEL SUR, 
UNA TROBADA MUSICAL I 
POÈTICA 

DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Simón Maisano, Maite 
Rodríguez i Sebastián Larrosa

Concert compartit per tres músics 
sud-americans, actualment residint a 

Barcelona, on compartiran les seves 
mirades i trobades compositives a tra-
vés del ric llegat musical d’Argentina 
i Uruguai. Simón Maisano (Argentina) 
es presenta com a solista interpretant 
a la guitarra peces argentines i bra-
sileres entre altres. Aquest reperto-
ri acadèmic amb gran influència de 
la música popular viatja per la zona 
fronterera dels dos mons, posant en 
evidència la qualitat interpretativa 
d’aquest jove músic tucumà.
Maite Rodríguez i Sebastián Larro-
sa, uruguaians, es presenten com a 
duo interpretant cançons de la seva 
pròpia autoria acompanyant-se de 
piano, guitarra i construint entramats 
d’harmonies vocals.
Les músiques d’aquests dos compo-
sitors, investiguen sobre les noves 
estructures en la forma de cançó a 
través d’un llenguatge poètic, ric en 
metàfores, que evoca mons personals 
i onírics.

RECITAL DE PIANO “THE BIRTH 
OF TIME”

TI
DIVENDRES, 11 DE 
NOVEMBRE
A les 19,30 h
A càrrec de: Alexis Alonso, pianista i 
compositor
Taquilla inversa

Aquest pianista i compositor ens 
presenta el seu nou disc “The Birth of 
time”, que suposa la continuació de “El 
paisaje (2014), un àlbum de piano sol 
aclamat per la crítica especialitzada 
i que tots dos àlbums completen les 
“Piano Melodies for Adrián” el sentit 
homenatge que el pianista ha dedicat 
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al seu fill Adrián (mort al 2012) i que 
ha emocionat i triomfat en totes les 
ciutats que ha visitat. La màgia de 
les seves composicions, les seves 
emocionants improvisacions més la 
seva naturalitat i carisma es fusionen 
en la seva música, que navega entre 
el jazz i la música contemporània.
alexisalonso.com

HOWLING MOON QUARTET

DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h

Una banda de blues amb temes de 
sempre, clàssics, intimistes, per es-
coltar i ballar a la Llum de la lluna! 

LA BUFANDA DE LA IAIA 

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE 
De 10 a 13 h
A càrrec: Associació Amics de la Gent 
Gran

La bufanda de la iaia és un projecte 
que Amics de la Gent Gran i El Mundo 
al Revés va engegar per primer cop al 
setembre de 2012. Enguany es durà a 
terme la 4a edició del projecte. Es trac-
ta d’una acció que promou i facilita vies 
de participació solidària de la ciutada-
nia per donar suport a la gent gran. 
Tenen cabuda persones de totes les 
edats, perquè tothom pot teixir una bu-
fanda, regalar-la a l’entitat perquè sigui 
etiquetada i posteriorment venuda. 

TRIO DESCONCIERTO: EL 
LLEGAT MUSICAL DE GRANADOS 
A TRAVÉS DE LA GUITARRA

DISSABTE, 3 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de: Gian Carlo Scevola, Si-
món Maisano, David Font i Bernet

El tercet de guitarres clàssiques Trio 
Desconcierto té el plaer de saludar-
vos i presentar-vos la seva proposta 
musical que ofereix actualment.
La proposta es tracta d’un homenatge 
a Granados degut al Centenari de la 
seva mort que es celebra aquest any. 
El concert es divideix en dues parts. 
Una primera de 30 minuts amb mú-
sica de Granados i la segona de 30 
minuts també amb música de músics 
catalans contemporanis i posteriors a 
Granados els quals, si no directament 
almenys molt relacionats amb ell.

CELEBRACIÓ DE DIES 
INTERNACIONALS, 
CALENDARI FESTIU 
I TRADICIONAL

PARKING DAY 2016

DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE
De 16.30 a 19 h
Lloc: c/ Numància amb c/ Deu i Mata

El Park(ing) Day és un esdeveniment 
anual que es realitza a més de 200 
ciutats de tot el món, on diverses 
entitats ambientals, d’arquitectura, 
artístiques, socials, veïnals,…, i la 
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ciutadania en general, transformen 
de forma temporal places públiques 
d’aparcament de cotxes en parcs, 
jardins i altres formes d’espai públic, 
amb l’objectiu de donar a conèixer la 
necessitat d’un model de ciutat: més 
verda, amb més parcs i jardins, i amb 
més biodiversitat, amb més espai pú-
blic de qualitat (dissenyat per a les 
persones, no per als cotxes) cons-
cienciada i activa per la reducció de la 
contaminació atmosfèrica i que aposti 
per una mobilitat sostenible.
Un any més participem en aquest pro-
jecte de ciutat, apropeu-vos i gaudiu 
d’una tarda d’activitats per a tothom!

DIA SENSE COTXES

DIJOUS, 22 DE SETEMBRE
Horari i lloc per determinar

Durant aquest dia hi hauran diferents 
activitats al carrer per commemorar 
aquest dia. Trobareu activitats per a 
infants i adults, relacionades amb la 
poesia i el medi ambient.

L’AULA AMBIENTAL PER FESTA 
MAJOR!

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE
A les 17.30 h

Apropeu-vos a la Plaça de la Concòr-
dia i participeu de les activitats fami-
liars i per adults que hi trobareu!

CONCURS “INVESTIGUEM LES 
CORTS” 2016
GIMCANA PER FESTA MAJOR

DISSABTE, 8 D’OCTUBRE 
A LES 11 H

Participa en el concurs de festa major 
i col·labora amb la ciència!
“Gràcies a una col·laboració amb la 
Universitat de Barcelona, la vostra 
posició GPS serà enregistrada durant 
tota la prova a través de la aplicació 
mòbil Bee-Path. Al final de la prova 
l’app us mostrarà les vostres estadís-
tiques de moviment així com un mapa 
del vostre recorregut. A més a més, 
la cessió de les vostres dades estarà 
contribuint a un projecte de ciència 
ciutadana en mobilitat humana de la 
Facultat de Física de la UB.”
Consulta les bases específiques del 
concurs a: cccandeu.com
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DIA INTERNACIONAL DEL 
CÀNCER DE MAMA

DILLUNS, 17 D’OCTUBRE
A les 18.30 h
A càrrec de: AECC

Dirigit a persones en tractament actiu 
o en fase de recuperació
En motiu del dia internacional del 
càncer de mama oferim un taller de 
maquillatge, on s’aprendrà a utilitzar 
el maquillatge dermatològic corrector 
i aconseguir tapar les imperfeccions 
del rostre: ulleres, taques, ceies...per 
millorar l’aspecte de la pell i així apor-
tar un efecte psicològic positiu. 

ELS COSTUMS DESAPARESCUTS

DIMECRES, 26 D’OCTUBRE
A les 18.30 h
A càrrec de: Fe Escat

Vine a conèixer el perquè d’algunes 
costums catalanes relacionades amb 
Tots Sants. De vegades fem coses, 
per costums, per tradició, perquè ho 
hem vist fer a casa des de petits i 
amb el temps adquirim els mateixos 
hàbits, però ara sabràs el significat 
d’alguns d’ells.

SETMANA EUROPEA 
DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
RENOVA LA TEVA ROBA

Entrega de roba: del 14 al 18 de 
novembre de 10 a 12 h i de 16 a 19 h
Intercanvi de roba: dimarts 22 de 
novembre de 17 a 19.30 h

Ja és aquí una nova edició del Reno-
va la teva Roba! Més de 30 equipa-
ments i entitats de la ciutat participen 
en aquest intercanvi de roba arreu de 
Barcelona, on et podràs posar a la 
moda d’una manera única i diferent. 
No et perdis tota la informació i el 
mapa dels equipaments a la publica-
ció especial de l’esdeveniment.

CAMPANYA “LA CASTANYADA”

DIJOUS, 27 D’OCTUBRE
Horari per determinar

Juntament amb l’eix comercial i en-
titats del barri es fara una campanya 
durant una setmana i aquest dia al 
centre cívic hi haurà una activitat a 
la sala d’actes que complementara la 
campanya.

ACTIVITATS CULTURALS I MEDIAMBIENTALS
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CURIOSITATS DESCONEGUDES 
DEL NADAL

DIMECRES, 14 DE DESEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de: Fe Escat

Saps el significat de les boles de 
Nadal? La veritable raó de l’arbre 
de Nadal? I les llums amb les que 
l’adornem? Totes aquestes tradicions 
i més les coneixereu a fons.

UN CONTE PEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
“TREURE’S CONTES DEL 
BARRET” 

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de: Dídac Micaló

En aquesta sessió de contes interac-
tiva hi apareixen un iaio a qui has de 
cridar molt fort perquè t’entengui, un 
tiet que sembla un extraterrestre i un 
país on la gent s’alimenta de lletres. 
Amb els nens i nenes parlarem de les 
emocions, farem rodolins i ens imagi-
narem com seria una illa on els rius 
són de xocolata desfeta...
Inclou intèrpret en llengua de signes.
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MONOGRÀFICS

CICLE DE 
DIJOUS JAZZ 
A LES CORTS

JAZZ A LES CORTS

Inici: 21 h 
Venda d’entrades: Anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa se-
tmana del concert. El mateix dijous 
es podran comprar aquelles entrades 
que quedin disponibles a partir de les 
20.30 h. 
Lloc: Sala d’actes 
El 6 d’octubre en motiu de la Festa 
Major de Les Corts, el concert es 
realitzarà a la Plaça de la Concòrdia, 
serà gratuït i començarà a les 20 h.
Entrada: 5,00 €
Aforament limitat

MYRIAM SWANSON & 
BARCELONA BIG BLUES BAND

DIJOUS, 6 D’OCTUBRE

Des de principis dels setanta fins 
l’actualitat, han estat molts els músics 
i reglistes de la ciutat que s’han deixat 
seduir per la potencia i la versalitat, 
característic d’aquest tipus de forma-
cions. Però fins ara, ninguna d’elles 
ho havia fet amb la voluntat de dedi-
car-se al blues i al rhythm and blues. 
La Barcelona Big Blues Band, sota la 
direcció del contrabaixista IvanKova-
cevic, conjuga un grup de bons mú-
sics que creen un so enèrgic, salvatge 
i a la vegada sofisticat. A través dels 
seus arranjaments, Kovacevic aplica 
a la Big Band tota l’experiència i el 
criteri que ha anat adquirint en petits 
combos. El resulta és un torrent sonor 
en la tradició de bandes com les de 
T-Bone Walker o Johnny Otis.
Myriam Swanson és probablement 
la veu més energètica i poderosa de 
l’escena de Rhythm´n´blues del país. 
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JAZZ A LES CORTS

Amb la sang llatina, la veu versàtil, 
l’energia atòmica i la insuperable po-
sada en escena s’ha guanyat al públic 
en tot tipus d’escenaris al llarg de la 
seva carrera. Música d’arrels canta-
da sense límits i envoltada en la seva 
personalitat. 
Junt amb la Barcelona Big Blues Band 
aconsegueix l’únic objectiu de fer que 
el públic gaudeixi de la mateixa ma-
nera que gaudeixen ells… amb tota la 
seva ànima!

Myriam Swanson - veu 
IvanKovacevic - contrabaix i direcció  
DuskaMiscevic i IgnasiPoch - saxo alt  
Pol Prats i Artem Zhuliev - saxo tenor  
Nuria Vitó - saxo baríto 
Jaume Torné i Victor Verges - trompeta 
Pere Masafret i Igor Kossenkov - trombó  
Hector Martín - guitarra  
Federico Mazzanti piano   
Marti Elias - bateria 

THE WHITE JAZZ TRIO  

DIJOUS, 20 D’OCTUBRE

The White Jazz Trio, neix principal-
ment, arrel de l’afició dels seus com-
ponents pel jazz clàssic, l’època del 
swing i les seves grans orquestres, 
com les de Duke Ellinton, o Count 
Basie , i músics tan memorables com 
Joe Pass o Ella Fitzgerald.  La cantant 
Noelia White es va reunir amb mú-
sics de gran talent, als que els hi va 
interessar el projecte, comptant amb 
la guitarra de Pep Casadò i el contra-
baixista Alvaro Taborda. 

Noelia White - veu  
Alvaro Taborda - contrabaix 
Pep Casadò - guitarra 
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JAZZ A LES CORTS

BLUE BIRDS

DIJOUS, 3 DE NOVEMBRE

Duet acústic de soul i  R&B amb tocs 
de jazz. A través de les textures crea-
des amb dos veus i un piano versio-
nen grans clàssics del gènere i també 
altres temes menys coneguts. Sem-
pre amb un toc personal, íntim i a tra-
vés del prisma de la sensibilitat.

Laia Leal - veu 
Merce de la Fuente - veu i piano 

MARC FERRER TRIO

DIJOUS, 1 DE DESEMBRE

Després de molts anys formant part  
de bandes i acompanyant diversos 
artistes  del gènere, el pianista Marc 
Ferrer té la inquietud d’encapçalar      
un projecte en solitari fent composi-
cions pròpies i clàssics del Blues i el 
Jazz. El format de trio, és on en Marc 
es sent més còmode i aconsegueix la 
seva màxima expressivitat. Per dur  a  
terme aquest projecte, compta amb  
dos dels  millors músics del gènere 
d’aquest país, en Pep Rius al con-
trabaix i l’Olivier Rocque a la bateria,  
que aporten la seva experiència, par-
ticipant en els arranjaments i donant   
un excel·lent toc interpretatiu.

Marc Ferrer - piano 
Pep Rius - contrabaix 
Olivier Rocque - bateria 
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ENTITATS 

També podeu contactar amb... 

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL

Proartcat. Fundada per la difusió 
de l’art poètic
Can Deu Poesia
- Recitals oberts a la participació del 
públic. Poetes, rapsodes i aficionats a 
recitar poesia. 
Primer dilluns de cada mes, de 19.30 
a 21 h 
Organitza: proartcat
Més informació: tel. 616 84 20 48 
(deixa el teu missatge i et respon-
drem) 

Associació Cultural i recreativa de 
les Corts
Tel. 690 11 16 89
Tallers d’anglès i teatre. 
Per a més informació: dimarts de 
19.15 a 20.15 h 

Aula d’extensió Universitària per a 
la Gent Gran de les Corts-est 
Dimarts de 16.30 a 19 h
Per més informació contactar al Tel. 
93 291 64 62 (dilluns, dimarts i dijous 
de 10.30 a 13 h)

Associació Dones de Can Deu
Tradicions i costumari català i dona
Dimecres de 10 a 12 h

Centro Ekd
Creativitat Musical
Telf. 630330913
centroekd.com 
twitter.com/CentroeKD 
facebook.com/ekd.ekaterinadon-
chenko

Coral Gent Gran de Can Novell 
Dilluns, de 16 a 18 h

Swinga’t 
Difusió i la promoció del ball de la mú-
sica swing
Dilluns de 18.30 a 21 h
swingat.lescorts@gmail.com

Veus del Pirineu
Dimecres d’11 a 12.30 h

BCN Swing Balboa
Difusió i organització d’esdeveniments 
relacionats amb el balboa.
bcnswingbalboa.com

ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL, 
PSICOLÒGIC I DE VOLUNTARIAT

Associació Catalana del Síndrome 
de Fatiga Crónica i Encefalomielitis 
Miàlgica
Tel. 93 321 46 54 
acsfcem.org acsfcem@acsfcem.org 

Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC)
Si esteu interessats en les tasques de 
voluntariat, els recursos psicosocials i 
les ajudes que l’AECC pot oferir-vos, 
podeu demanar informació a la U.D 
les Corts el segon i quart dijous de 
cada mes de 18 a 19 h al Centre Cívic 
Can Deu.

ENTITATS
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Tel. 93 200 20 99 ext. 20 

Per l’altre Cor Cremat de BCN 
Ajut al 4t món Dies puntuals 

Petits amb llum 
Primer I’últim dissabte de cada mes 
d’11 a 13 h
petitsambllum.org

Amics de la Gent Gran
Primer dilluns de cada mes de 19 a 
21 h

Grup GAM
Grup d’ajuda mútua per a cuidadors/
es de persones amb malalties neuro-
degeneratives
Dimarts de 16 a 17 h quinzenalment
grupgam2@gmail.com
Telf: 659152894

PÒRTIC. Serveis psicolològics per 
a la Comunitat
Orientació, diagnosi i tractament 
psicoterapèutic per a infants, ado-
lescents, adults, gent gran i famílies. 
Establir contacte amb M. Victòria Pe-
ris Montía 616365294 ;Anna Vilaseca 
Roca 650698422 
Xerrades trimestrals gratuïtes per pro-
moure el benestar psicològic.

Grup de tertúlia Contrades 
Dijous, de 18 a 20 h

ENTITATS D’ÀMBIT INCLUSIU I 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Associació de Difusió de la Comu-
nitat Sorda
Informació i difusió sobre les perso- 
nes sordes, la llengua de signes i la 
comunitat sorda. 
difusord@gmail.com difusord.org 

Centre d’Higiene Mental de les Corts 
Dimarts de 16 a 17.30 h Divendres de 
17 a 19 h Tel. 93 445 44 74

ENTITATS D’ÀMBIT EMPRENEDOR

Associació Objetivo50 Senior 
Dimarts de 10 a 12 h quinzenalment 
asociacion.objetivo50.org 

LIKE-PRO 
Divendres de 20.30 a 21.45 h
Grup d’emprenedors de diferents sec-
tors comparteixen la seva formació i 
experiència dins les noves tendències 
econòmiques.  
Xerrades gratuïtes.
Establir contacte amb Moisés Rojo: 
654889203 
facebook.com/LikeProLNP

ENTITATS
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OCTUBRE

Del 3 al 28 De 9 a 22 h Mosaics de Barcelona Exposició

Del 3 al 28 De 9 a 22 h Huellas Exposició

Dilluns 3  A les 19.30 h Can Deu Poesia Recital poètic

Dimarts 4 A les 19.30 h Cinc Descobriments biomèdics dels darrers 10 anys Conferència

Dimecres 5 A les 7.30 h Valles Oriental-Sant Martí de Centelles-Aiguafreda- GR5- 
Tagamanent – Vall de Vall- Carquega - Figaro Sortida

Dimecres 5 A les 19 h Cicle “Viure el que és” Viure en presència Conferència

Dimecres 5 A les 11.30 h i a les 
17.30 h

“Coneguem el planeta” Visita guiada a l’estació 
meteorològica

Visita i 
conferència

Dijous 6 A les 20 h Myrian Swanson & Barcelona Big Blues Band Concert

Divendres 7 A les 10 i a les 11 h Què és una estació meteorològica? Visita

Divendres 7 A les 17.30 h L’Aula Ambiental per Festa Major! Activitats

Divendres 7 A les 19 h Free Energy Videofòrum

Dissabte 8 Per confirmar El Castell de Burriac Sortida

Dissabte 8 A les 17.30 h Festival “Red Phone Shows” Concert

Dissabte 9 A les 11 h Investiguem les Corts Concurs

Dilluns 10 A les 19 h Cinc cèntims de dones Teatre

Dimarts 11 A les 19 h El consum de proximitat, una alternativa sostenible Conferència

Dimarts 11 A les 20.45 Orientació empresarial Conferència

Dijous 13 A les 19 h Vi&Swing Conferència + 
tast + música

Divendres 14 A les 10 h Modernisme amb degustació de dolços Sortida

Divendres 14 A les 19 h La dona de l’encarregat Teatre

Dilluns 17 A les 18.30 h Dia internacional del càncer de mama Taller

Dimarts 18 A les 19 h Els nous ecosistemes de Collserola Conferència

Dimecres 19 A les 19.30 h Munt de Mots. Cartas robadas Narració

Dijous 20 A les 21 h The White Jazz Trio Concert

Dissabte 22 A les 20 h Cheloterapia Recital

Diumenge 23 D’11 a 14 h Open House Visita

Dilluns 24 A les 19 h Cicle de psicologia cognitiva Conferencia

Dimarts 25 A les 18.30 h L’autoestima en la malaltia crònica i gestió de l’afectació 
emotiva Conferencia

Dimecres 26 A les 18.30 h Els costums desaparescuts Conferencia

Dijous 27 Per determinar Campanya de la Castanyada Per determinar

Divendres 28 A les 19.30 h Los poemas del caminante Recital poètic

Dissabte 29 Per confirmar El Jardí botànic de Barcelona Sortida

AGENDA
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NOVEMBRE

Del 7 al 27  De 9 a 22 h  Pepita Teixidor i el seu món Exposició

Del 4 al 29  De 9 a 22 h  Mogut a l’oli  Exposició

Dimecres 2  A les 7.30 h  Osona Centelles – El Morro de Porc –  Sortida   

    Camí Costa i Llobera – Centelles 

Dimecres   2A les 10 h  Historia i dolços al barri gòtic Sortida

Dimecres 2  A les 19 h  Cicle “Viure el que és” Sobre l’amor   Conferència

Dijous 3  A les 21 h  Blue Birds  Concert

Divendres 4  A les 19 h  Les artistes de la generació del 27 Conferència

Dissabte 5  Per confirmar  El Rocar de Tiana Sortida

Dissabte 5  A les 19 h  Música d’Amèrica del Sur Recital

Dilluns 7  A les 19.30 h  Can Deu poesia  Recital poètic

Dimarts 8  A les 19 h  Fenòmens meteorològics a Catalunya Conferència

Dimarts 8  A les 20.45 h  Orientació empresarial Conferència

Dimecres 9  A les 18.30 h  Llegat de vida Recital

Dijous 10  A les 19 h  Temps d’herois. El Setge de Girona de 1809 Presentació  

      de llibre

Divendres 11  A les 19.30 h  The Bird of time Recital

Dissabte 12  A les 17.30 h  Festival “Red Phone Shows” Concert

Del 14 al 28  De 10 a 12 h i  Recollida Renova la rova  Activitat 

  de 16 a 19 h

Dilluns 14  A les 19 h  Cicle de psicologia cognitiva Conferencia

Dimarts 15  A les 19 h  L’ús social a Collserola, impactes i alternatives Conferència

Dimecres 16  A les 19.30 h  La imatge del cos en els trastorns de l’alimentació Conferència

Dijous 17  Ales 19 h  Els anys republicans de l’alcalde Hilari Salvadó  Conferència

Divendres 18  A les 19.30 h  Howling Moon Quartet Concert

Dilluns 21  A les 19 h  Pepita Teixidor i el seu món Conferència

Dimarts 22  De 17 a 19.30 h Intercanvi: Renova la Roba Activitat

Dimecres 23  A les 19 h  El consum conscient i transformador des de les cooperatives Conferència

Dimecres 24  A les 19 h  Vi&Swing Conferència +  

      tast + música

Divendres 25  A les 19.30 h  Tardor, poemes i cançons  Recital poètic

Dissabte 26  De 10 a 13 h  La bufanda de la iaia Activitat

Dissabte 26  Per confirmar  De Sitges a Vilanova i la Geltrú pel GR-92 Sortida

Dissabte 26  A les 19 h  Tres Teatre

Dilluns 28  A les 19 h  The Age of Stupid Videoforum

Dimarts 29  A les 19 h  Com fer un currículum guanyador Conferencia

Dimecres 30  A les 18 h  Cinema de terror. Dràcula Conferència

Dimecres 30  A les 19.30 h  Raó i idealisme: la construcció de la modernitat com a època Conferència

AGENDA
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AGENDA

DESEMBRE

Del 2 al 30 De 9 a 22 h L’artteràpia, una forma d’expressió a la malatia d’Alzheimer  Exposició

Del 2 al 29  De 9 a 22 h En femenino  Exposició

Dijous 1 A les 21 h Marc Ferrer Trio  Concert

Divendres 2 A les 19 h L’art i Maria Zambrano  Conferencia

Dissabte 3 A les 19 h Trio Desconcierto  Recital

Dilluns 5 A les 19 h Cicle de psicologia cognitiva  Conferencia

Divendres 9 A les 18 h Cinema de terror: Frankenstein  Conferència

Dissabte 10 Per confirmar Carenejant Collserola e la Floresta a Horta  Sortida

Dissabte 10 A les 17.30 h Festival “Red Phone Shows”  Concert

Dilluns 12 A les 19.30 h Can Deu poesia  Recital poètic

Dimarts 13 A les 19 h El càncer com una malaltia genètica adquirida  Conferència

Dimecres 5 A les 7.30 h Anoia - Bages  Sortida

Dimecres 14 A les 18.30 h Curiositats desconegudes del Nadal  Conferència

Dijous 15 A les 19 h L’àngel de la llar. La dona entre el cel i la terra  Conferencia

Divendres 16 A les 17.30 h Treure’s contes del barret  Espectacle

Divendres 16 A les 19.30 h Lorca in Memorian  Recital poètic

Dilluns 19 A les 18.30 h Parlem sobre les pèrdues de memòria  Conferència

Dimarts 20 A les 19.30 h La modernitat i els seus crítics  Conferencia

Dimarts 20 A les 20.45 h Orientació empresarial  Conferència

Dimecres 21 A les 19 h  Cicle “Viure el que és” Les creences  Conferència

Divendres 23 A les 19 h The 11 hour  Videofòrum

Dimarts 27 A les 19 h Oceans de Plastique  Videofòrum
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MAPA

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabtes de 9 a 22 h 
i diumenges de 10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i dotat d’anell 
magnètic

Bus: H8, H10, 59, 66, 78, V7 i N0 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
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