
Districte
d’ Horta-Guinardó

Centre Cívic Matas i Ramis 
Feliu i Codina, 20
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Tel. 93 407 23 56 
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Metro: Valldaura (L3)
Bus: 45, 86, 87, 102, 19, V21, 185

Sala Ignasi Vallhonesta
Horta, Territori d’autor. 20 anys recolzant els cantautors.
La Càmara, Mari Carme Montero, arxiu audiovisual CC Matas i Ramis
Del 8 al 29 de setembre de 2017
Exposició organitzada pel CC Matas i Ramis amb motiu de la Festa 
Major d’Horta
50è aniversari de l´arribada del metro a Horta
Comissari: Joan Termes
Del 2 al 30 d’octubre de 2017
Col·lectiva del taller de pintura de gent gran d’Horta
Comissària: Montserrat Jaimejuan
Del 3 al 23  de novembre de 2017
Música viva
Exposició col·lectiva dels alumnes d’EMAV
Comissaris: Olga Cámara, Mar Gascón i Vicente Barella
Del 24 de novembre al 13 de desembre de 2017
Col·lectiva de Patchwork
Comissària: Esther Pérez
Del  14 de desembre de 2017 al 10 de gener de 2018

Sala Bar/Hall
Calipigia,bodyscapes i més...
Umberto Victoria
Del 5 al 30  de setembre de 2017
Art-teràpia en la malaltia d’Alzheimer
Exposició del col·lectiu Uszheimer
Del 2 al 28  d’octubre de 2017
Passen els anys, pesen els quilos
Josep Callejón. Amb la col·laboració del Grup d’Estudis del Coll-Vallcarca
Del 3 al 23  de novembre de 2017
Neus Benages, il·lustració: Zön i silenci
Neus Benages
Del 24 de novembre al 13 de desembre de 2017
Arran de terra. Mosaics hidràulics i altres paviments
Laura Herraiz
Del 15 de desembre de 2017 al 8 de gener de 2018

Cal inscripció prèvia. Gratuït Prof. Ester Pérez.
TALLERS FAMILIARS
Divendres  27 d’octubre de 2017 de 18.00 a 20 h: Saltamartí de Ha-
lloweem -reciclatge ampolla d’aigua.
Divendres  17 de novembre  de 2017 de 18.00 a 20 h: Coet espacial – 
reciclatge ampolla xampú.
Divendres 15 de desembre de 2017 de 18.00 a 20 h: Arbre de nadal 
amb paper.

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Organitza: Associació Esportiva 
Sant Andreu
Dilluns, dimecres i divendres grups 
de 9.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous grups de 9 a 11 h.

BAR-CAFETERIA
Horari: de dilluns a divendres de 
8 a 20.30 h.
Dissabtes de 9 a 16 h.
• BARCELONA WIFI
• PUNT RECOLLIDA DE PILES
• TAQUILLES PER BICIS
 PLEGABLES

ACTIVITATS (Monogràfics)

ALTRES ACTIVITATS

MAPA

SERVEIS

ADREÇA I HORARIS

EXPOSICIONS

TALLERS GENERALS

De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 
Dissabtes de 16 a 21 h.

HORARIS

facebook.com/ccmatasiramis
@matasiramis 

www.barcelona.cat

MÉS INFORMACIÓ

PL
EIVISSA

CARRER FELIU I CODINA

PASSEIG DE FA
BRA I P

UIG

CARRER CAM
POAM

OR

CARRER TODA

CARRER SALSES

LINIA 5
HORTA

CENTRE CIVIC
MATAS I RAMIS

M

INTERACTIVE ENGLISH 
Dimarts de 10 a 11.30 h. 
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Isabel Howlett

Aconseguirem parlar l´anglès mitjançant exer-
cicis interactius i comunicatius que, alhora, ens 
proporcionaran una gramàtica sòlida (llindar bà-
sic-intermig). 

INTERACTIVE ENGLISH -Iniciació
Dimarts de 11.30 a 13 h. 
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Isabel Howlett

Des d´un nivell inicial i amb un objectiu ben definit, 
aconseguirem parlar l´anglès mitjançant exercicis 
interactius i comunicatius que, alhora, ens propor-
cionaran l´aprenentatge d´una gramàtica sòlida. 

CLUB LECTURA EN ANGLÈS 
Dimarts de 17 a 19 h. 
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 70,18 €. Taller de 20 hores.
Prof. Lorenzo Mazzoni

Aprèn anglès de manera fàcil i amena a través 
dels clàssics de la literatura anglesa. Farem un 
viatge per la història de la literatura anglosaxona 
a través dels grans mestres i dels seus millors 
llibres mitjançant una metodologia molt eficient: 
lectura i debat. Come and join us!
(Nivell intermig).

CONVERSA EN ANGLÈS (INICIACIÓ) 
Dimecres de 16 a 18 h. 
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).        
Preu trimestral: 63,16 €. Taller de 18 hores.
Prof. Lorenzo Mazzoni

Dirigit a principiants. Treballarem dos arguments 
diferents fent servir com a eina la revista “Speak 
Up” del mes actual (val 5 euros amb CD inclòs i 
es troba al quiosc o a la biblioteca). 

CONVERSA EN ANGLÈS (AVANÇAT)
Dimecres de 18 a 19.30 h. 
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.5 hores. 
Prof. Lorenzo Mazzoni

Dirigit a alumnes que parlin una mica d’anglès, o a 
aquells que vulguin millorar-lo de manera fàcil i diver-
tida. La idea és intentar generar breus converses en 
anglès que puguin ser útils pel dia a dia de l´emissor. 

CONVERSA EN ITALIÀ 
Dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions) 
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Lorenzo Mazzoni

Cada setmana parlarem de qüestions diferents 
fent servir com a eina el llibre Nuovo Progetto Ita-
liano 1, corso multimediale di lingua e civiltà italia-
na. Livello elementare A1-A2. Editorial EdiLingua, 
de T. Marin y S. Magnelli (amb CD-rom inclòs).

MANTENIMENT DEL TEU PC
Dijous de 16 a 17.30 h. 
Del 5/10 al 9/11 de 2017 (5 sessions).
Preu trimestral: 26,32€. Taller de 7.5 hores. 
Prof. Jaime Rodríguez

Revisarem com podem millorar el seu rendiment o 
solucionar els problemes més habituals, a més de 
donar consells de seguretat per estar ben protegits.

GUARDA I COMPARTEIX INFORMACIÓ (DRO-
PBOX I DRIVE) 
Dijous de 16 a 17.30 h. 
Del 16/11 al 14/12 de 2017 (4 sessions). 
Preu trimestral: 21,06 €. Taller de 6 hores. 
Prof. Jaime Rodríguez

Les aplicacions al núvol ens permeten guardar i ac-
cedir als nostres arxius des de qualsevol ordinador, 
mòbil intel·ligent o tauleta. Aprendrem, per tant, com 
configurar-les per poder tenir una còpia de segure-
tat de les nostres fotos i documents més importants.

CREA LA TEVA BOTIGA AMB PRESTASHOP 
Dijous de 17.30 a 19 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions). 
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.5 hores.
Prof. Jaime Rodríguez

Amb aquesta potent eina gratuïta podrem crear i ad-
ministrar fàcilment una botiga virtual i alhora profes-
sional. No cal tenir coneixements en programació. 

MARQUÈTING ONLINE PER A EMPRENEDORS 
I PIMES
Divendres de 17.30 a 19.30 h. N 
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions). 
Preu trimestral: 70,18 €. Taller de 20 hores.
Prof. Jesús Mendiola

Tens pensat engegar un negoci propi o ja ets em-
prenedor? Aprendràs de forma pràctica i efectiva 
els secrets del màrqueting online per tal d´apli-
car-los al teu negoci, com és el cas del Copywri-
ting, Extreme Blogging, SEO, Social Media Mkt, 
Email marketing, canalitzar les vendes i molt més. 

CÀPSULES GRATUÏTES
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

SEGURETAT EN LA NAVEGACIÓ: 
BONES PRÀCTIQUES
Dimecres 18 d’octubre de 18 a 20 h (1 sessió 2 h.)
Prof. Xavi Molina

Aquesta formació serà un bon punt de partida per 
tal d´aprendre i navegar per Internet de mane-
ra segura, i saber com preveure i anticipar-nos 
a possibles perills com virus, atacs informàtics o 
els temuts robatoris de contrasenyes. 

APRÈN A ALLIBERAR EL TEU MÒBIL
Dimecres 8 de novembre de 18 a 20 h. (1 sessió 2 h.)
Prof. Jaime Rodríguez

Tens el mòbil ple i no pots fer més fotos o instal·lar 
noves aplicacions? Veurem quins són els elements 
que ocupen més espai i com fer neteja d’arxius in-
necessaris i d´aplicacions que no usem. 

LLENGÜES INFORMÀTICA I COMUNITAT DIGITAL

• FESTA MAJOR D’HORTA
• CAFÈ CONCERT (27 d’octubre, 3 de novembre i 17 de novembre)
• DONES I + (novembre)
• DE CARBASSES I CASTANYES (31 d’octubre)
• CICLE DE NADAL  (desembre)
• IN EDIT HORTA (6 d’octubre, 11 de novembre i 1 de desembre)
• BCN DISTRICTE CULTURAL (20 d’oct., 24 de nov., 15 i 18 de des.)
• PETIT CINECLUB (28 d’octubre, 25 de novembre i 16 de desembre)
Consulteu programació específica de cada cicle

CICLES

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS

ZUMBA  
Grup A - Dilluns de 17.30 a 18.30 h.          
Grup B - Dilluns de 18.45 a 19.45 h.
Preu trimestral: 35,09 €. Tallers de 10 hores.
Grup C - Dilluns de 20 a 21.30 h.
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores. 
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions). 
Prof. Carles Castelló

Mentre combinem música internacional amb co-
reografies fàcils de seguir per a totes les edats, 
aconseguirem un entrenament de tot el cos per 
sentir-nos alegres i en forma. 

BALLS DE SALÓ
Grup A - Dilluns de 20.30 a 21.30 h. 
Del 2/10 a l´11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores.
Grup B - Divendres de 20 a 21.30 h. 
Del 6/10 al 15/12 de 2017 
(10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Tallers de 15 hores. 
Prof. Eduard Pérez

Aprendrem a moure´ns i a deixar-nos endur per 
la música, la qual ens brinda una sensació de 
benestar mental i aconsegueix que el ball esde-
vingui una habitud i no pas una activitat puntual. 
Cal parella.

LINDY HOP 
Grup inicial - Dimarts de 19.30 a 20.30 h.
Grup intermedi - Dimarts de 20.30 a 21.30 h.
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores. 
Prof. De Swing Les Corts

El lindy hop és un ball per a música swing en 
parella i d’arrels afroamericanes que es va con-
figurar a partir d’alguns balls dels anys 20 com 
van ser el xarleston, el black bottom o el shag, 
els quals van ser reemplaçats pel Rock and Roll. 
Cal parella.

BOLLYWOOD 
Dijous de 20 a 21.30 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.5 hores.
Prof. Carles Castelló

És la dansa del cinema indi. Ja sigui perquè 
t’agrada el país, moure’t, ballar o les seves pe-
l·lícules, vine i t´ensenyarem els seus moviments 
utilitzant els passos dels balls més clàssics com 
Kathak o Bhangra mesclats amb free-style. 

DANSA ORIENTAL CONSCIENT
Divendres de 18 a 19.30 h. 
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores. 
Prof. Esther Burgos

Partint de les propostes tècniques d’aquesta dis-
ciplina, iniciem un viatge de consciència corporal 
des de l´exterior cap a l´interior que afavorirà la 
nostra relació amb els moviments orgànics i les 
seves possibilitats.

Centre Cívic Matas i Ramis

ACTIVITATS
TALLERS 
TARDOR 2017 
Setembre, octubre, novembre 2017

IOGA  
Grup A - Dimarts de 18.30 a 19.30 h.
Grup B - Dimarts de 19.30 a 20.30 h.
Grup C - Dimarts de 20.30 a 21.30 h.
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Tallers de 10 hores. 
Prof. Mar Álvarez

Ioga significa “unir” i és la pràctica de l’equilibri 
cos-ment. Aquestes classes són un espai perquè 
et descobreixis, guanyis consciència corporal, 
salut i serenitat. Ens aproparem a aquest conjunt 
de tècniques mil·lenàries adaptant-les a les ne-
cessitats i al moment actual cadascú. 

IOGA PER A NADONS 
Dilluns de 16.15 a 17.15 h.
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores. 
Prof. Mar Álvarez

Ara és el moment de practicar ioga amb el teu 
nadó, ja que és saludable i aporta molts 
beneficis per a tots dos. Afavoreix la 
comunicació, el vincle i la recuperació després 
del part a més d’estimu-lar i ajudar el petit en 
el seu desenvolupament com a ésser autònom. 
Farem exercicis suaus per a les mares, ioga 
passiu i moviment per als na-dons i jocs i 
pràctiques compartides. A més, serà un espai 
d’intercanvi i creixement entre famílies.
ESTIRAMENTS
Dimarts i dijous d’11 a 12 h.
Del 3/10 al 14/12 de 2017 (19 sessions).
Preu trimestral: 66,67 €. Taller de 19 hores.
Prof. Iolanda Ezquerra

Sessió d’estiraments globals i actius de cadenes 
musculars que busquen tornar a equilibrar la pos-
tura, millorar la consciència corporal i alleujar les 
tensions musculars i articulars. Els exercicis es 
fan a poc a poc amb pauses respiratòries per tal 
que els participants els puguin fer sense arribar 
a la fatiga.

BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS

COMERCIAL LINE DANCE
Dilluns de 20 a 21.30 h.
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Ana Modvala

Aprendrem a ballar en línia mitjançant coreogra-
fies de diversos estils, amb música comercial 
d’ara i d’abans.

COUNTRY
Grup iniciació - Dimecres de 18.30 a 20 h.
Grup intermig - Dimecres de 20 a 21.30 h.
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.50 hores. 
Prof. Ana Modvala

Practicarem aquesta dansa grupal de forma di-
vertida, la qual ens permetrà mantenir-nos en for-
ma i treballar la memòria.
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ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA 
Grup A - Dilluns de 10 a 12 h. 
Del 2/10 al 11/12 (10 sessions).
Preu trimestral: 70,18 €. Taller de 20 hores. 
Grup B - Dimecres de 10 a 12 h.            
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).               
Preu trimestral: 63,16 €. Taller de 18 hores. 
Prof. Marisa Ordóñez

Introducció al dibuix i la pintura sense tenir cap 
coneixement pictòric i per a aquells que desitgin 
aprofundir en els seus coneixements tant d’art 
clàssic i tradicional com en les noves formes 
d’expressió contemporània: pintura a l’espàtula, 
abstracció, cubisme, pintura matèrica o collage, 
entre d´altres.

URBAN SKETCHING
Dijous de 17 a 19 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 63,16 €. Taller de 18 hores.
Prof. Jesús Martin

L’urban sketching (dibuix urbà) consisteix a di-
buixar del natural diferents espais urbans. Apren-
drem a trobar un estil personal, ràpid i sintètic a 
través de diferents tècniques, coneixerem nous 
materials i explorarem diferents formes d’expres-
sió. Dibuixarem a mà alçada paisatges urbans 
(interiors o exteriors) en un quadern que rebrà la 
nostra obra de manera inspiradora i creativa. 

CREACIÓ LITERARIA

ESCRIPTURA CREATIVA
Dilluns d’11 a 12.30 h.
Del 2/10 a l ´11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Gina Leal

Donarem les eines necessàries per crear el nos-
tre projecte d’escriptura: des de relats breus fins 
a no ficció passant per la novel·la. Desenvolupa-
rem la nostra obra i també aplicarem les tècni-
ques apreses a diferents exercicis. L’objectiu és 
aprendre a llegir i a aplicar la nostra creativitat 
d’una forma col·lectiva. 

MÚSICA I VEU

GUITARRA 
Nivell Iniciació - Dimecres de 18.30 a 20 h.
Nivell intermedi - Dimecres de 20 a 21.30 h. 
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).          
Preu trimestral: 47,38 €. Tallers de 13.5 hores.
Prof. Jesús Mendiola

Vols aprendre a tocar la guitarra? Aprendràs a to-
car els acords bàsics, la rítmica elemental i tot allò 
essencial per poder acompanyar les teves cançons 
preferides. Per contra, si vols millorar el teu estil 
personal, aprendràs a tocar acords amb celleta i en 
setena, cançons tocades en grup, escales i compo-
sició bàsica. És necessari portar instrument propi.

UKELELE    
Divendres de 19.30 a 21 h. 
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores. 
Prof. Jesús Mendiola

Aprèn a tocar l’ukelele, un instrument fàcil, petit i 
divertit. Toca les teves cançons amb aquest ins-
trument d´origen hawaià allà on vagis. Cal portar 
instrument propi.

CANT MODERN 
Grup A - Dijous de 17.30 a 19.30 h.
Grup B - Dijous de 19.30 a 21.30 h.
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 63,16 €. Tallers de 18 hores.
Prof. Núria Balaguer

Aprendrem a reconèixer la nostra veu, a utilit-
zar-la correctament i ens endinsarem en la tècni-
ca vocal del cant modern. L’objectiu és que cada 
alumne escolti el so de la seva veu i en senti les 
ressonàncies, tot treballant-ho amb l’emissió de 
l’aire i la respiració, la profunditat de les emo-
cions i l’art de la interpretació.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS
• Presencials:
Del 18 al 29 (matí) de setembre.
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Tarda: de dilluns a dijous de 16 a 18.30 h.
En línia: del 18 al 29 de setembre des de les 9.30 h. 
del dia 18 fins a les 23.59 h. del dia 29 de setembre
Web centre cívic: 
http:/ccivics.bcn.cat/matasiramis
Portal d’inscripcions: 
https://matasiramis.inscripcionscc.com
• Punt de venda presencial i d’inscripcions de
tallers a:
Oficina Tiquet Ramblas
Palau de la Virreina
Carrer La Rambla, 99
De dilluns a diumenge de 10 h a 20.30 h (presencial). 

• Devolucions:
Del 2 al 6 d’octubre de 2017.
Matí: de 10 a 14 h.
Tarda: de 16 a 18.30 h. 
(excepte divendres).

• NORMATIVA
- Inici dels tallers: la setmana del 2 d’octubre de 2017.
- L’obtenció de la plaça serà per ordre d’inscripció, 
la qual es formalitza amb el pagament.
- Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de portar 
el DNI.
- Els tallers són trimestrals i, per tant, no es conser-
va la plaça la resta de l’any.
- Si un taller no té un mínim d’inscrits, serà anul·lat 
i es retornarà el seu import.

TALLERS TARDOR 2017 TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

DEL MERCAT A LA TAULA  
Grup A - Dimarts de 10 a 12 h.
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 70,18 € + 5 € aprox. de material 
cada sessió. Taller de 20 hores. 
Prof. Diego Molina

Aprendrem tot allò relacionat amb la cuina de 
mercat, des d’escollir el millor producte (cada 
set-mana un alumne s’encarregarà de fer la 
compra) fins a la presentació final del plat. 
Farem tot tipus de receptes de temporada. 

CUINA ARGENTINA 
Dimecres de 19 a 21 h. 
4 i 11 d’octubre de 2017 (2 sessions). 
Preu trimestral: 14,03 € + 10 € de material. 
Taller de 4 hores. 
Prof. Santiago Quaroni

Coneixerem les tradicions i els costums de l´Ar-
gentina; el mate i la xerrada, el rostit i el seu ritual 
amb amics o en família, l´elaboració de tallarines 
i nyoquis, de salses i els seus derivats (Fileto, Bo-
lognesa, beixamel i Parisienne), de pizza i empa-
nada (fregida i al forn), de guisat i locro argentí, 
la milanesa de l´àvia i, per últim, el dolç de llet.

CUINA MEXICANA 
Dijous de 19 a 21 h. 
19 i 26 d’octubre de 2017 (2 sessions).
Preu trimestral: 14,03 € + 8 € de material. 
Taller de 4 hores. 
Prof. Carmen Simón

Si vols conèixer la cuina mexicana ara és el mo-
ment d´aprendre a fer receptes tan atractives com 
uns nachos amb guacamole, fajitas de pollastre, 
tortillas de blat de moro, ceviche, tacos pastor o 
quesadillas, entre d´altres plats típics del país. 

CUINA VEGETARIANA 
Dijous de 19 a 21 h.
Del 2/11 al 30/11 de 2017 (5 sessions).
Preu trimestral: 35,09 € + 12 € de material. 
Taller de 10 hores. 
Prof. Carmen Simón

Siguem vegetarians o no, tots necessitem una ali-
mentació sana, equilibrada i, per descomptat, sabo-
rosa. De la mà d’una xef especialitzada, aprendràs 
receptes innovadores per a preparar i condimentar 
les verdures, que per fi et quedaran boníssimes. 

HIPOPRESSIUS I TREBALL CORPORAL    
Grup A - Dimarts de 16 a 17 h. 
Del 3/10 al 12/12 de 2017 (10 sessions). 
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores.    
Grup B - Dimecres de 9.30 a 10.30 h.
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores.   
Grup C - Divendres de 9.30 a 10.30 h.
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores. 
Prof. Marta Andreu (Fisioterapeuta).

Treballaràs globalment el cos mitjançant la tèc-
nica hipopressiva i exercicis d’ estiraments, to-
nificació i respiració amb l’ objectiu de millorar 
la postura, els abdominals i el sol pelvià. D´al-
tra banda, previndràs i milloraràs problemes 
com hèrnies discals, lumbàlgies, incontinència 
urinària, prolapses dels òrgans pelvians (matriu, 
bufeta, recte), diàstasi abdominal i algunes dis-
funcions sexuals, entre d´altres. 

MASSATGE PER A NADONS
Divendres de 10.30 a 11.30 h.
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores. 
Prof. Marta Andreu (Fisioterapeuta)

Aprendrem a comunicar-nos a través del tacte 
afectuós i a escoltar com se sent el nostre fill/a. 
Els beneficis del massatge són múltiples, alguns 
dels quals: facilitar el son i la relaxació del bebè, 
millorar la confiança i proximitat amb la mare i, a 
la vegada, proporcionar satisfacció. Material per 
realitzar el curs: oli de massatge natural, xopa-
dor/tovallola i manteta. La mare necessitarà roba 
còmoda, mitjons i una tovallola. 

CUIDEM ELS OSSOS I ARTICULACIONS
Dimecres d’11 a 12.30 h.
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).          
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.50 hores.
Prof. Esther Burgos

Mitjançant chi kung, mudres, moviments senzills i 
la pràctica del nei-kun, reforçarem la densitat i re-
sistència dels nostres ossos i ajudarem a combatre 
l’osteoporosi i el procés d’envelliment i desgast.

TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ I 
ATENCIÓ PLENA
Dimecres de 12.30 a 13.30 h. 
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).          
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores. 
Prof. Esther Burgos

Ajudarem a combatre estats d’angoixa, estrès, 
ansietat, insomni, depressió i d’altres malestars. 
Així doncs, practicarem diferents mètodes per tro-
bar pautes personals, autogestionar- nos d´una 
manera més eficient i gaudir de la vida quotidiana 
posant en joc diferents tècniques. 

COMBINA IOGA, TAI-TXÍ I PILATES 
Grup A - Dimecres de 16 a 17 h.
Grup B - Dimecres de 17 a 18 h.
Del 4/10 al 13/12 de 2017 (9 sessions).          
Preu trimestral: 31,58 €. Tallers de 9 hores. 
Prof. Carles Castelló

És un programa d’entrenament que millora la 
flexibilitat, augmenta la força, millora la funció 
cardiovascular, consumeix calories, redueix els 
nivells d’estrès, aporta benestar i centra la ment. 
Combina ioga, tai-txí i Pilates amb una coreogra-
fia al ritme de la música.

TAI-TXI - MATÍ
Grup A - Dijous de 9.15 a 10.15 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions). 
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores.
Grup B- dijous de 10.30 a 12.30 h.
Preu trimestral: 63,16 €. Taller de 18 hores.
Prof. Maria Botey

Respiració, moviments subtils, estiraments, re-
laxació i meditació, tant pel benestar físic com 
mental.

TAI-TXI - TARDA
Dilluns de 16.30 a 18 h.
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores. 
Prof. Chabela Cortés

Respiració, moviments subtils, estiraments, relaxa-
ció i meditació, tant pel benestar físic com mental. 

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR
MATÍ - Divendres de 12 a 13.30 h.
Del 6/10 al 15/12 de 2017 (10 sessions).
TARDA - Dilluns de 17.30 a 19 h.
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores.
Prof. Mercè Civit

Al taller de gimnàstica es treballarà la postura i la 
flexibilitat amb l’objectiu de reduir l’estrès, tot fent 
ús d’una metodologia relaxant.

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR. Monogràfics.
Dilluns de 19 a 20 h.
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).   
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores.
Prof. Mercè Civit

Es treballarà la postura, la flexibilitat, la conscièn-
cia corporal, l’equilibri, el to muscular i la relaxa-
ció a través d´una metodologia suau i progressiva 
que té com a objectiu reduir l’estrès i eliminar les 
males habituds corporals. A cada sessió aprofun-
direm en un aspecte concret.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NADONS 
(0-1 any)
Dilluns d’ 11 a 12 h. 
Del 2/10 a l’11/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores.
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult).
Prof. Escola de Música Virgínia Blanch

La música és una font de comunicació i expressió 
que afavoreix que l’infant senti curiositat per allò 
que l’envolta (recursos expressius, possibilitats 
de la seva veu, improvisació i creació de gran ma-
terial sonor) i millori la concentració i la capacitat 
auditiva. Pretenem promoure la participació de les 
famílies per avançar en el desenvolupament dels 
nostres fills/es.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS 
(2-3 anys)
Dissabte de 10 a 11 h. 
Del 7/10 al 16/12 de 2017 (10 sessions).
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores.
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Prof. Escola de Música Virgínia Blanch

L’ eficàcia de l’estimulació musical és un llen-
guatge no verbal, simbòlic i de les emocions. 
Actua en la nostra facultat emocional amb més 
intensitat i rapidesa que qualsevol paraula i du-
rant els primers quatre anys de vida és fonamen-
tal pel desenvolupament del llenguatge, així com 
d’altres habilitats.

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES

PATCHWORK
Dijous de 10.30 a 12.30 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 63,16 €. Taller de 18 hores. 
Prof. Esther Pérez

La intenció del curs és donar a conèixer les di-
ferents tècniques de costura que s’utilitzen a l´u-
nivers del patchwork i endinsar-nos en un 
fas-cinant món de colors i formes, sense 
oblidar el nostre principal objectiu: fer tasques 
artesanals i molt actuals.

DIY- FES-T’HO TU MATEIX@
Dijous de 17.30 a 19 h. 
Del 5/10 al 14/12 de 2017 (9 sessions).
Preu trimestral: 47,38 €. Taller de 13.50 hores. 
Prof. Esther Pérez

Passa una estona agradable mentre aprens i fas les 
teves creacions tot utilitzant punt de mitja, ganxet 
o costura, i sigues capaç de crear joguines o pitets
per a bebès, per exemple. Aconseguiràs fer peces 
actuals i artesanes que sorprendran a tothom.
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