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INSCRIPCIONS ALS TALLERS
● Presencials: 
Del 17 al 28 de setembre (Matí)
Matí: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 h
Tarda: de dilluns a dijous, de 16.00 a 18.30 h
Modalitat de pagament presencial: targeta o abonament bancari

En línia: del 17 al 29 de setembre des de les 9.30 del dia 17 fins a 
les 23.59 h del dia 29
Web centre cívic: http:/ccivics.bcn.cat/matasiramis
Portal d’inscripcions: https://matasiramis.inscripcionscc.com

● Devolucions de tallers cancel·lats:
De l’1 al 5 d’octubre
Matí: de 9.30 a 14.00 h
Tarda: de 16.00 a 18.30 h (excepte divendres)

● NORMATIVA
- Inici dels tallers: la setmana de l’1 d’octubre de 2018
- L’obtenció de la plaça serà per ordre d’inscripció, la qual es for-
malitza amb el pagament.
- Per poder organitzar el torn presencial de les inscripcions el pri-
mer dia, el 17 de setembre, es repartirà 1 número per persona 
(que podrà inscriure fins a 2 persones més amb el mateix número) 
segons l’ordre d’arribada, a partir de les 8.30 h
- Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de portar el DNI
- Els tallers són trimestrals i, per tant, no es conserva 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.
- Les baixes voluntàries només s’acceptaran fins una setmana 
abans de l’inici del curs.

CREACIÓ LITERÀRIA

ESCRIPTURA CREATIVA 
Dilluns, de 10.00 a 11.30 h 
De l´1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Gina Leal

Vols escriure?
Escriu. Escriu sense por. Escriu molt. Escriu bé.
Vine i perdràs les excuses per no escriure.
En aquest taller pràctic de relats breus trobaràs un munt de re-
cursos per trencar el full en blanc. I un grup de companys dispo-
sats a afilar el llapis i ajudar-te a millorar.

TALLERS TARDOR 2018



TALLERS GENERALS

DIBUIX I PINTURA 
Grup A - Dilluns, de 10.00 a 
12.00 h
De l’1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € 
Taller de 20 hores 
Grup B - Dimecres, de 10.00 
a 13.00 h 
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions) 
Preu trimestral: 105,27 € 
Taller de 30 hores 
Prof. Daniel De La Barra

Assentarem unes bases sòlides 
amb les quals podrem expres-
sar-nos lliurement a partir de 
treballs pràctics, mitjançant el 
dibuix i la pintura com a canals 
a partir d’un desenvolupament 
creatiu i crític. Es treballaran 
l’estudi de la línia i el volum, 
composicions i bodegons, hexà-
gon cromàtic, colors primaris, 
secundaris i complementaris, 
temperatures i contrastos.

INTRODUCCIÓ AL DIBUIX I 
AL COLOR
Dimarts, de 17.00 a 19.00 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € 
Taller de 20 hores
Prof. Daniel De La Barra

Introducció al dibuix i la pin-
tura sense tenir cap coneixe-
ment 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 con-
temporània: pintura a l’espàtu-
la, abstracció, cubisme, pintura 
matèrica o collage, entre d´al-
tres. 

MÚSICA I VEU

MÚSICA I CERVELL: NEURO-
CIÈNCIA, MÚSICA I LLEN-
GUATGE
Dijous, de 19.00 a 20.30 h
Del 18/10 al 22/11 (5 sessions)
Preu: 26,32 €. Taller de 7,5 hores 
Prof. Nacho Bellido

Què és la música? Per què la 
necessitem? On la sentim? Qui-
na relació existeix entre música 
i llenguatge? Per què la música 
proporciona plaer? Analitzarem 
aquestes i altres preguntes mi-
tjançant un diàleg sobre la natu-
ralesa de la música i les claus 
cerebrals per a la seva percep-
ció. Les classes consistiran en 
xerrades amb demostracions 
musicals i de processos fisiològics.

CANT MODERN 
Dimarts, de 19.00 a 21.00 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € 
Taller de 20 hores
Prof. Raquel Lúa

En aquest taller de cant mo-
dern donarem a conèixer les 
eines bàsiques del cant com 
són la tècnica vocal i interpre-
tació, respiració i postura, la 
relaxació, els tipus de veus o 
repertori, entre d’altres.

És un taller adaptat a un tipus 
de públic que vulgui conèixer 
la seva veu, experimentar i 
gaudir en grup.
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TALLERS GENERALS

MÚSICA I VEU

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS (0-16 mesos) 
Dilluns, d’ 11.00 a 12.00 h
De l’1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 € 
Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acom-
panyats d’un adult)
Prof. d’ Escola de Música Pausa

La música és una font de co-
municació i expressió que 
afavoreix que l’infant senti cu-
riositat per allò que l’envolta 
(recursos expressius, possibi-
litats de la seva veu, improvi-
sació i creació de gran material 
sonor) i millori la concentració i 
la capacitat auditiva. Pretenem 
promoure la participació de les 
famílies per avançar en el des-
envolupament dels nostres fills/
es.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A BEBÈS (3-5 anys) 
Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Del 6/10 al 15/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 € 
Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acom-
panyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgí-
nia Blanch

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A BEBÈS (2-3 anys)
Dissabte, d´ 11.15 a 12.15 h
Del 6/10 al 15/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 € 
Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acom-
panyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgí-
nia Blanch

L’eficàcia de l’estimulació musi-
cal rau en el fet que és un llen-
guatge no verbal, simbòlic i de 
les emocions. Actua en la nostra 
facultat emocional amb més in-
tensitat i rapidesa que qualsevol 
paraula i durant els primers qua-
tre anys de vida és fonamental 
per al desenvolupament del 
llenguatge, així com d’altres ha-
bilitats.

CÀPSULES MÚSICA D’AUTOR

TALLER D’AUTO-
MANAGEMENT MUSICAL
A càrrec de Carles Llacer Es-
camilla - Gestor Cultural - Dina-
mitzador Musical a l’Espai Jove 
Boca Nord
Dissabte, 6 d’octubre, de 10.30 
a 13.30h
Preu: 10,52 €. Taller de 3 hores

En 3 hores donarem eines per a 
l’auto-management musical de 
cantautors emergents.
·Anàlisi de la proposta: pros i 
contres
·El Mercat: qui és qui?
·Com comunicar
·Com buscar concerts / festivals
·Casos pràctics (dubtes particulars)
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TALLERS GENERALS

CÀPSULES MÚSICA D’AUTOR

ESCRIPTURA CREATIVA 
A LA MÚSICA
A càrrec de Raquel Lúa
Dissabte, 17 de novembre, de 
10.30 a 13.30 h
Preu: 10,52 €. Taller de 3 hores

En aquest taller tractarem 
l’escriptura automàtica i l’es-
criptura conscient encarades 
a crear una cançó, les tècni-
ques poètiques més empra-
des, i també experimentarem 
la musicalitat d’aquestes pa-
raules perquè siguin el punt 
de partida per a fer una com-
posició.

COM MOURE’S EN 
EL MÓN DE LA MÚSICA
A càrrec de El Sobrino del Diablo
Dimecres, 4 de desembre, de 
20.00 a 21.30 h
Preu: 5,26 €. Taller de 1,5 h

Taller desenfadat però útil per 
a aquells compositors i intèr-
prets que estan començant. Un 
guia per a evitar managers ca-
rallots, contractes discogràfics 
galàctics i programadors que et 
lloguen una sala perquè l´om-
plis d’amics i treure’t els diners. 
També consells per a gravar un 
bon disc sense gastar-se el sou 
d’un mes. 

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES

PATCHWORK
Dijous, de 10.00 a 12.00 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 63,16 € 
Taller de 18 hores
Prof. Esther Pérez

INICIACIÓ PATCHWORK
Dijous, de 17.30 a 19.00 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 47,37 € 
Taller de 13,50 hores
Prof. Esther Pérez

La intenció del curs és donar a conèixer les diferents tècniques 
de costura que s’utilitzen a l´univers del patchwork i endin-
sar-nos en un fascinant món de colors i formes, sense oblidar el 
nostre principal objectiu: fer tasques artesanals i molt actuals.

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ
*Es recomana portar un davantal i una carmanyola a cada sessió

DEL MERCAT A LA TAULA 
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € + 5 € 
aprox. de material a cada ses-
sió. Taller de 20 hores
Prof. Diego Molina

Aprendrem tot allò relacionat 
amb la cuina de mercat, des 
d’escollir el millor producte 
(cada setmana un alumne 
s’encarregarà de fer la com-
pra) fins a la presentació final 
del plat. Farem tot tipus de re-
ceptes de temporada. 
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TALLERS GENERALS

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

CUINA VEGETARIANA 
PER A LA TARDOR
Dimecres, de 19.00 a 21.00 h
Del 3/10 al 14/11 (7 sessions)
Preu trimestral: 49,12 € + 35 € 
de material. Taller de 14 hores
Prof. Simona Marinelli

Receptes originals, divertides i 
riques en aromes i colors que 
ens acompanyaran en la transi-
ció de l’estiu a l’hivern amb els 
ingredients típics de la tardor. 
Elaborarem menjar saludable, 
100% vegetal, tot fent ús d´una 
àmplia gamma d’ingredients i 
tècniques de cocció.

REBOSTERIA SALUDABLE
Dissabte, 17 de novembre, de 
10.30 a 13.30 h (1 sessió)
10,53 € +7,5 € de material. 
Taller de 3 hores
Prof. Simona Marinelli

Postres sense sucre que satis-
facin els més golafres? Sí, és 
possible. Ho veuràs en aquest 
taller on prepararem postres 
delicioses tot emprant edul-
corants naturals i farines inte-
grals, sense ous ni làctics.

CÀPSULES CUINA 
amb el Diego Molina

VIATGE GASTRONÒMIC PER 
LA XINA I EL JAPÓ 
Dimarts, 20 i 27 de novembre, 
de 18.00 a 21.00 h (2 sessions)
21,05 €+ 5 € de material. 
Taller de 6 hores

Sense cap mena de dubte la 
cuina japonesa i la xinesa són 
les que tenen més repercussió 

de tota la cuina asiàtica. En 
aquest interessant taller t’en-
senyarem les receptes més sig-
nificatives de les seves cuines; 
com el pollastre cantonès amb 
ametlles, les gyozes, els wan-
tong, els arrossos xinesos i els 
emblemàtics sushis i makis… 
No t´ho pots perdre!

CUINA DE NADAL, APERI-
TIUS I ELABORACIÓ DE 
FOIE-GRAS CASOLÀ
Dimarts, 4 i 11 de desembre, 
de 18.00 a 21.00 h (2 sessions) 
21,05 €+ 5 € de material. 
Taller de 6 hores

En aquest monogràfic de dues 
sessions t´ensenyarem a fer 
aperitius de Nadal ben fàcils 
i amb una presentació es-
pectacular, un bon foie-gras 
semicuit i altres receptes de 
plats principals amb els que 
quedaràs com un/a excel·lent 
amfitrió/ona!I tot englobat en 
un sol taller! No t’ho perdis!

TORTELL DE REIS, GALE-
TES DE NADAL I ALTRES 
DOLÇOS
Dimarts, 18 de desembre, de 
18.00 a 21.00 h (1 sessió)
10,42 €+ 5 € de material. 
Taller de 3 hores

Gran taller seminari on abasta-
rem les grans postres típiques 
de Nadal. Farem tortell de reis, 
un tronc de Nadal i galetes. A 
més, també oferirem trucs de 
fermentació, de masses i deco-
racions, entre d’altres. Aquest 
Nadal, de ben segur que triom-
fes com a xef. 
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

HIPOPRESSIUS I TREBALL CORPORAL 
Grup A - Dimarts, de 16.00 a 17.00 h (Nadó+Mare)
Grup B - Dimarts, de 17.00 a 18.00 h 
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores 
Prof. Marta Andreu (fisioterapeuta) 
Grup C - Dimecres, de 9.30 a 10.45 h (Nadó+Mare)
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 43,86 €. Taller de 12,30 hores 
Grup D - Divendres, de 9.30 a 10.45h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 39,47 €. Taller d’11,15 hores 
Prof. Rosa Domínguez
 
Treballaràs globalment el cos mitjançant la tècnica hipopressiva i 
exercicis d’ estiraments, tonificació i respiració amb l’ objectiu de 
millorar la postura, els abdominals i el sòl pelvià. D´altra banda, 
previndràs i milloraràs problemes com hèrnies discals, lumbàlgies, 
incontinència urinària, prolapses dels òrgans pelvians (matriu, bu-
feta, recte), diàstasi abdominal i algunes disfuncions sexuals, en-
tre d´altres. 

MASSATGE PER A NADONS
Divendres, de 10.00 a 11.30 h 
Del 5/10 al 16/11 (6 sessions) 
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores. (Preu adult+nadó)
Prof. Laia Ariño

Aprendrem a comunicar-nos a través del tacte afectuós i a es-
coltar 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, xopador/tovallola i manteta. La mare 
necessitarà roba còmoda, mitjons i una tovallola. 

CUIDEM ELS OSSOS I ARTICULACIONS
Dimecres, d’11.00 a 12.30 h
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Esther Burgos

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

TALLERS GENERALS
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TALLERS GENERALS

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

MINDFULNESS (TÈCNIQUES 
DE RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ 
I ATENCIÓ PLENA)
Dimecres de 12.30 a 13.30 h
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions) 
Preu trimestral: 35,09 €. Taller 
de 10 hores
Prof. Esther Burgos

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

COMBINA IOGA, TAITXÍ I PI-
LATES - ACTIVITAT D’IMPAC-
TE MIG
Grup A - Dimecres, de 17.00 a 
18.00 h
Grup B - Dimecres, de 18.00 a 
19.00 hDel 03/10 al 05/12 (10 
sessions) 
Preu trimestral: 35,09 € 
Taller de 10 hores
Prof. Carles Castelló

És un programa d’entrena-
ment que millora la flexibilitat, 
augmenta la força, millora la 
funció cardiovascular, consu-
meix calories, redueix els ni-
vells d’estrès, aporta benestar 
i centra la ment. Combina ioga, 
taitxí i Pilates amb una coreo-
grafia al ritme de la música.

TAITXÍ - MATÍ 
Dimarts, de 9.00 a 11.00 h
Del 12/4 al 14/6 (10 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € 
Taller de 20 hores

Prof. Maria Botey
Respiració, moviments subtils, 
estiraments, relaxació i medita-
ció, tant pel benestar físic com 
mental.

TAITXÍ -TARDA
Dijous, de 16.30 a 18.00 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 47,37 €. Taller 
de 13,5 hores
Prof. Chabela Cortés

Respiració, moviments subtils, 
estiraments, relaxació i me-
ditació, tant pel benestar físic 
com mental. 

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR
MATÍ - Divendres, de 12.00 a 
13.30 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 47,37 €. Taller 
de 13,5 hores
TARDA - Dilluns, de 17.15 a 
18.45 h
De l’1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 €. Taller 
de 15 hores

MONOGRÀFIC 
Dilluns, de 18.50 a 19.50 h
De l’1/10 al 3/12 (10 sessions)
A cada sessió aprofundirem 
en un aspecte concret.
Preu trimestral: 35,09 € 
Taller de 10 hores 
Prof. Mercè Civit

Es treballarà la postura, la flexi-
bilitat, la consciència corporal, 
l’equilibri, el to muscular i la rela-
xació a través d´una metodologia 
suau i progressiva que té com a 
objectiu reduir l’estrès i eliminar 
les males habituds corporals.



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

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 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 € 
Taller 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, gua-
nyis consciència corporal, sa-
lut i serenitat. Ens aproparem 
a aquest conjunt de tècniques 
mil·lenàries adaptant-les a les 
necessitats i al moment actual 
de cadascú. 

IOGA PER A NADONS 
Dijous, de 12.30 a 13.30 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 € 
Taller de 9 hores. (Preu adult+ 
nadó)
Prof. Mar Álvarez

Ara és el moment de practicar 

ioga amb el teu nadó, ja que és 
saludable i aporta molts bene-
ficis per a tots dos. Afavoreix 
la comunicació, el vincle i la 
recuperació després del part, a 
més d’estimular i ajudar el pe-
tit en el seu desenvolupament 
com a ésser autònom. Farem 
exercicis suaus per a les ma-
res, ioga passiu i moviment per 
als nadons i jocs i pràctiques 
compartides. 

ESTIRAMENTS
Dimarts i dijous, d’11.00 a 
12.00 h
Del 2/10 al 13/12 (20 sessions)
Preu trimestral: 70,18 € 
Taller de 20 hores
Prof. Iolanda Ezquerra

Sessió d’estiraments globals i 
actius de cadenes musculars 
que busquen tornar a equi-
librar la postura, millorar la 
consciència corporal i alleujar 
les tensions musculars i arti-
culars. Els exercicis es fan a 
poc a poc amb pauses respi-
ratòries per tal que els parti-
cipants els puguin fer sense 
arribar a la fatiga.

TALLERS GENERALS

BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS

COUNTRY
Grup iniciació - Dimecres, de 18.30 a 20.00 h
Grup intermig - Dimecres, de 20.00 a 21.30 h
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 € 
Taller de 15 hores 
Prof. Ana Modvala

Practicarem aquesta dansa grupal de forma divertida, la qual ens 
permetrà mantenir-nos en forma i treballar la memòria. 



TALLERS GENERALS

BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS

COMERCIAL LINE DANCE
Dilluns, de 20.05 a 21.35 h
De l ‘1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 € 
Taller de 15 hores 
Prof. Ana Modvala

Aprendrem a ballar en línia 
mitjançant coreografies de di-
versos estils, amb música co-
mercial d’ara i d’abans.

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 €. Ta-
llers de 10 hores
Grup C - Dilluns, de 20.00 a 
21.30 h
Preu trimestral: 52.64 €. Taller 
de 15 hores
De l ‘1/10 al 3/12 (10 sessions)
Prof. Carles Castelló

Mentre combinem música inter-
nacional amb coreografies fà-
cils de seguir per a totes les 
edats, aconseguirem un entre-
nament de tot el cos per sen-
tir-nos alegres i en forma. 

BALLS LLATINS (no cal parella)
Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 € (preu 
per persona). Taller de 9 hores
Prof. Eduard Pérez

Salsa, txa-txa-txa, merengue i 
batxata. No cal parella.

BALLS DE SALÓ
Grup A - Dilluns, de 20.30 a 
21.30 h 
De l ‘1/10 al 3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 € 
Taller de 9 hores
Grup B - Divendres, de 20.00 
a 21.30 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 47,37 € (preu 
per persona). Taller de 13,5 hores
Prof. Eduard Pérez

Aprendrem a moure´ns i a 
deixar-nos endur per la mú-
sica, 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 inscripció 
amb parella.

LINDY HOP - intermedi
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 € (preu 
per persona). 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 configurar a partir d’alguns 
balls dels anys 20 com van ser 
el xarleston, el blackbottom o 
el shag, els quals van ser re-
emplaçats pel Rock and Roll. 
Cal inscripció amb parella.
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BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS

SWING SOLO
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. Taller 
de 10 hores 
Prof. de Swing Les Corts

Gaudeix del swing sense pare-
lla! Dins del jazz trobem diver-
sos balls, el més conegut dels 
quals és el xarleston, un ball 
d’origen afroamericà molt po-
pular als anys 20 pel seu estil 
dinàmic i divertit.

BOLLYWOOD 
Dijous, de 20.00 a 21.30 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 47,37 €. Taller 
de 13,5 hores
Prof. Maria José Bono

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

TALLERS GENERALS

LLENGÜES

INTERACTIVE ENGLISH 
Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Isabel Howlett

Aconseguirem parlar l´anglès mitjançant exercicis interactius 
i comunicatius que, alhora, ens proporcionaran una gramàtica 
sòlida (llindar bàsic-intermig). 

INTERACTIVE ENGLISH - Iniciació
Dimarts, d’11.30 a 13.00 h 
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions) 
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Isabel Howlett

Des d’un nivell inicial i amb un objectiu ben definit, aconsegui-
rem parlar l´anglès mitjançant exercicis interactius i comuni-
catius que, alhora, ens proporcionaran l´aprenentatge d´ una 
gramàtica sòlida. 

ANGLÈS DE SUPERVIVÈNCIA - Iniciació
Divendres, d´11.30 a 13.00 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions) 
Preu trimestral: 47,37 €. Taller de 13,5 hores
Prof. Isabel Howlett

Dirigit a principiants. Treballarem el nostre anglès aplicable a la 



TALLERS GENERALS

vida quotidiana, aprendrem a comunicar-nos a diferents esce-
naris on podem trobar-nos en el nostre dia a dia (quan viatgem, 
a la nostra botiga, o allà on ho necessitem). El curs es farà 
utilitzant material didàctic i a través d’exercicis interactius i co-
municatius.

CONVERSA EN ANGLÈS (AVANÇAT) 
Dimecres, de 18.00 a 19.30 h 
Del 3/10 al 5/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores 
Prof. Carolina Bardelli
Adreçat a usuaris de nivell B1/B2 que vulguin millorar el seu 
anglès de manera fàcil i divertida. Prenent com a base els ma-
terials de Speak up, revista + CD, milloraràs la teva comprensió 
oral, adquiriràs nous recursos comunicatius i aprendràs a ex-
pressar-te amb més fluïdesa i espontaneïtat sobre temes ac-
tuals o d’interès personal.

CONVERSA EN ITALIÀ 
Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
Del 2/10 al 4/12 (10 sessions) 
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Carolina Bardelli

Adreçat a aquelles persones que tinguin coneixements d’italià 
de nivell usuari bàsic i que vulguin millorar la seva capacitat 
comunicativa en un entorn lúdic i distès. A partir d’unes nocions 
bàsiques de gramàtica, el curs es desenvolupa des d´un en-
focament comunicatiu amb el llibre Nuovo Progetto Italiano 1, 
corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare 
A1-A2. Editorial EdiLingua, de T. Marin y S. Magnelli (amb CD-
rom inclòs).

INFORMÀTICA I COMUNITAT DIGITAL

DESA LES TEVES FOTOS I DOCUMENTS AL NÚVOL
Dijous, de 16.00 a 17.00 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores
Prof. Jaime Rodríguez

Les aplicacions al núvol ens permeten guardar, accedir i com-
partir les nostres fotos, documents i arxius des de qualsevol dis-
positiu de manera fàcil. Veurem quines eines tenim disponibles 
i en revisarem totes les possibilitats.

LLENGÜES

N
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TALLERS GENERALS

EINES GOOGLE: Gmail, Ca-
lendar, Maps i altres 
Dijous, de 17.00 a 18.00 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller 
de 9 hores 
Prof. Jaime Rodríguez

Google, a més d’un cercador, 
ens proporciona altres aplica-
cions com correu electrònic, 
mapes, calendaris, entre d´al-
tres. Veurem allò que ens pot 
aportar cadascuna d´aquestes 
eines i en repassarem el fun-
cionament i la configuració.

CÀPSULES TIC GRATUÏTES  
Cal inscripció prèvia. Places limi-
tades 

Prof. Jaime Rodríguez
INSTAGRAM
Dimecres, 17 d’octubre, de 
18.00 a 20.00 h (1 sessió)

Instagram és la xarxa social 
que més ha crescut en els 
darrers anys i que ens permet 
compartir fotos i vídeos. Tam-

bé ens ajuda a contactar amb 
amics i familiars o conèixer 
gent amb les nostres aficions. 
Revisarem quines són les se-
ves principals funcionalitats i 
com fer-ne un ús segur.

COM FER UN WEB SENSE 
SABER PROGRAMAR
Dimecres, 14 de novembre, de 
18.00 a 20.00 h (1 sessió)

T’agradaria fer una pàgina web 
o bloc i no tens coneixements 
en programació? Descobrirem 
quines eines gratuïtes tenim 
disponibles per crear i gestio-
nar un web nosaltres mateixos 
de manera fàcil.

BUIDA EL TEU MÒBIL
Dimecres, 12 de desembre, de 
18.00 a 20.00 h (1 sessió)

Tens el mòbil ple i no pots fer 
més fotos o instal·lar aplicacions 
noves? Veurem quins elements 
ocupen més espai i com podem 
fer neteja d’arxius innecessaris i 
aplicacions que no fem servir.

CÀPSULES TIC GRATUÏTES 

A càrrec de Tangencial
ESCORNABOTS
Divendres, 19 d’octubre, de 18.00 a 19.00 h (1 sessió) 
Recomanat per a nens de 5 a 8 anys

Iniciació a la robòtica i a les seqüències de programació gràcies 
als robots educatius Escornabots.

CODE COMBAT
Dissabte, 10 de novembre, d´11.00 a 12.30 h (1 sessió)

Aprendrem a programar tot jugant, gràcies a una plataforma en 
línia fàcil i didàctica.

N

N

N
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EXPOSICIONS

Sala Ignasi Vallhonesta
Croquis d’una casa centenària
Comissariat i producció: 
CC Matas i Ramis
Del 5 de setembre a l’1 d’octubre

Welcome to my world
Artista i comissari: Maren
Del 3 d’octubre al 5 de novembre

Mirada Pilot #1
Comissariat: 
Laia Ribas
Aristes de Stripart 2018
Producció: CC Matas i Ramis
Col·labora: Stripart - CC Guinardó 
Del 7 de novembre al 3 de de-
sembre

Fibromialgia: 
conviviendo 
con ella
Artista i comissària: M. Tapias
Del 5 de desembre 
al 7 de gener

Espai RAW
Molins de l’Anoia
Artista i comissari: 
Alex Garcia-Ayats
Del 5 de setembre al 8 d’octubre

La Maternidad en Vivo
Producció i comissariat: 
Col·lectiu La Maternidad en vivo
Del 10 d’octubre al 5 de novembre

Racons
Artista i comissari: Santi Gimeno
Del 7 de novembre al 3 de de-
sembre

Quinceañera
Artista: Silvia Poch
Producció: CC Can Basté i TASC
Del 5 de desembre al 7 de gener 



Espai Cafè
- Barcelona en Moviment
Artista i comissari: 
Alex Garcia-Ayats
Del 5 de setembre al 8 d’octu-
bre

- Vivas Vida
Artista i comissària: Elena Vivas
Del 10 d’octubre al 5 de novem-
bre

- Compartim l’espai urbà amb 
altres espècies
Producció i comissariat: 
El Mussell 
Del 7 de novembre al 3 de de-
sembre

- La Galerie Pathétique
Artista i comissari: 
Pedro Maimann
Del 5 de desembre al 7 de gener

EXPOSICIONS

RECITALS POÈTICS

Recital poètic de tardor de 
El Sendero del poeta - 
Dijous, 18 d’octubre, a les 
17.30 h
Entrada lliure

Recital poètic de nadal de 
El Sendero del poeta -  
Dijous, 13 de desembre, a les 
17.30 h 
Entrada lliure

CLÀSSICA HORTA-GUINARDÓ

Dijous, 15 de novembre, a les 
19.00 h 

Dins del cicle Diàlegs insò-
lits. Brahms - Dvorak. Duo 
Maxé- Malenchova, baríton i 
piano

Entrada lliure



CAFÈ-CONCERT TARDOR 2018

EN LA INTIMITAT

Probablement associem els concerts de música clàssica a la 
sala de concerts. Ja siguin els grans teatres per a obres sim-
fòniques o les petites sales per a obres de cambra,  la idea del 
músic enfront d’un públic desconegut és la imatge arquetípica 
de la forma com es comparteix aquest llegat. No sempre ho és 
o ha estat així, però. 
En aquest Cafè Concert proposem 3 espais en què la creació 
musical no ha estat destinada al gran públic sinó al seu gaudi 
en la intimitat: l’espai domèstic, l’espai d’estudi i l’espai cortesà.

L’espai domèstic: Shubertíada 
Divendres, 9  de novembre, 
a les 19.30 h
Romina Krieger, soprano; 
Alícia Daufí, piano

L’espai d’estudi: Genis de la 
música i obres d’aprenentatge
Divendres, 16 de novembre, a 
les 19.30 h
Aida Gavrilova, piano

L’espai cortesà: La música a 
la Cort de Carles I 
Divendres, 23 de novembre, a 
les 19.30 h
Nacho Bellido, guitarra

IN-EDIT/KM. 0

Com cada tardor des de fa 16 anys arriba 
a la nostra ciutat el festival de documental 
musical In-Edit. Durant 10 dies se´n po-
den veure més de 50 en estrena al nostre 
país i participar a moltíssimes activitats 
paral·leles. 
A més, per segon any consecutiu, a la 
secció Km.0 seleccionem els millors do-
cumentals locals i els apropem als barris 
de la mà de la xarxa Centres Cívics de Barcelona, amb pre-
sentacions amb els directors i protagonistes perquè conegueu 
de primera mà les històries que s’hi expliquen, ja que com a 
Festival tenim la voluntat de donar veu a històries properes i 
artistes locals.
Divendres, 2 de novembre, a les 20.00 h



IN-EDIT/BDC

Michel Petrucciani - 
Divendres, 5 d’octubre, a les 20 h
Projecció del documental 
“Michel Petrucciani”

Michel Petrucciani explica la 
sorprenent història d’un home 
impulsat per unes insaciables i 
devoradores ànsies de viure i de 
gaudir de tot allò que la vida li 
pot oferir: viatges, dones, art… 
Una força de la natura d’extraor-
dinari talent que va vèncer una 
minusvàlua devastadora per a 
convertir-se en un autèntic ge-
gant de la música i en un dels 
millors pianistes de jazz.
A les 21.30 h
Concert de jazz dins del ci-
cle Jazztast & Friends.
Entrada conjunta gratuïta amb 
reserva prèvia.

20.000 días en la Tierra - 
19 d’octubre a les 19.00 h 
Nick Cave. Mercy on me

Debat sobre Nick Cave en-
tre David Fernández, editor 
a Espanya de la novela gràfi-
ca “Nick Cave: Mercy on me” 
d’ECC Ediciones, i el presen-
tador del documental “20.000 
días en la Tierra”.
A les 20.00 h
Projecció del documental 
“20.000 días en la Tierra”
Drama i realitat es fusionen en 
aquestes 24 hores ficcionades 

sobre la vida del músic i icona 
cultural Nick Cave. Més enllà de 
ser un retrat íntim i honest del 
procés artístic, aquesta pel·lícu-
la investiga el que ens fa únics, 
i celebra les capacitats transfor-
madores de l’esperit creatiu. 
Entrada conjunta gratuïta amb 
reserva prèvia. Se sortejaran al-
guns exemplars del llibre entre 
el públic assistent.

Janis: Little girl blue 
21 de desembre
A les 20.00 h
Gigi McFarlane, concert de 
soul i R&B
A les 20.30 h projecció del 
documental “Janis: Little girl 
blue”

Janis Joplin: de tia rara de poble 
texà a figura icònica de la joventut 
global. La veu més rasposa dels 
sixties va triomfar al rock, però 
el seu blues personal la va con-
demnar a morir jove. Arxiu únic, 
entrevistes enlluernadores  i Cat 
Power llegint les seves cartes.
Entrada conjunta gratuïta amb 
reserva prèvia.

ACTIVITATS
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ACTIVITATS

BALKAN PARADISE 
ORCHESTRA
Divendres, 26 d’octubre, a les 
17.30 h
Entrada lliure amb reserva prèvia

Concert familiar de música bal-
cànica. Una banda d’instrumen-
tistes de vent-metall, vent-fusta 
i percussió apassionades per 
la música tradicional gitana 
dels Balcans. Un concert viu i 
ple d’energia que ens farà viat-
jar a l’Europa de l’Est. L’esperit 
dels Balcans omplirà el concert 
d’emoció, vitalitat i bellesa amb 
les seves melodies i els seus rit-
mes desenfrenats.

EVA FERNÁNDEZ TRIO
Divendres, 30 de novembre, a 
les 21.00 h 
Entrada lliure amb reserva prèvia

Eva Fernández és una jove pro-
mesa del jazz català que destaca 
com a saxofonista i cantant. Tot i 
la seva joventut, i com a mem-
bre de la Sant Andreu Jazz Band 
dirigida pel poliinstrumentista 
Joan Chamorro, Eva Fernández 
acumula una llarga experiència 
en pocs anys i forma part de 
la nova fornada de joves i des-
tacades veus femenines. Fins 
ara, ja ha actuat amb grans figu-

res com Perico Sambeat, Dick 
Oatts, Ken Peplowski, Ignasi 
Terraza, Bobby Gordon, Jesse 
Davis, Terell Stafford, Wyclif-
fe Gordon, Josep M. Farràs, 
Scott Robinson, Josep Traver, 
Matthew Simon, Llibert Fortuny, 
Carles Benavent o Jordi Bo-
nell, i ha participat en diversos 
projectes amb Andrea Motis & 
Joan Chamorro Group. També 
ha participat als festivals de jazz 
de Barcelona, Terrassa, Porta 
Ferrada, Menorca, Roses, Vic i 
Xàbia (València), entre d’altres.

XARIM ARESTÉ
Divendres, 14 de desembre, a 
les 21.00h
Entrada lliure amb reserva prèvia

Xarim Aresté és una de les cares 
més conegudes dels nostres es-
cenaris i, paradoxalment, manté 
intacte el seu enigma. Ara apuja 
l’aposta amb “Polinèsies”, un vi-
atge per un univers alhora íntim 
i col.lectiu on cada cançó és una 
illa formada per mil de diferents. 
“Polinèsies” tracta la relació que 
hi ha entre el tot i cada una de 
les seves parts. De tot allò que 
hi ha de nosaltres en els altres 
i viceversa. Parla de l’aïllament 
que implica la individualitat i, a 
la vegada, de com estem con-
nectats els uns als altres. Cada 
cançó representa una emoció, i 
cada emoció porta associat un 
bloqueig i el seu corresponent 
alliberament.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



MOSTRA DE TEATRE D’HORTA-GUINARDÓ

ACTIVITATS

ART LLOBET: CINEMA I GUITARRA

S.B.E (Situacions Bastant Es-
tressants)
Claypool Teatre. Comèdia
Dissabte, 20 d’octubre,  a les 
20.00 h

ANIMALET MEU
Assaig sobre la debilitat i el 
desig. Grup de Teatre Casinet. 
Tragicomèdia surrealista
Dissabte, 24 de novembre, a 
les 21.00 h
 
Entrada lliure

Projecció i cinefòrum al voltant de la relació del món de la gui-
tarra i el cinema. Entrada lliure

JUEGOS PROHIBIDOS
Dissabte, 20 d’octubre, a les 
11.30 h

ANGUSTIA MORTAL
Dissabte, 27 d’octubre, a les 
11.30 h

CRUCE DE CAMINOS
Dissabte, 3 de novembre, a 
les 11.30 h

MANGORÉ, POR AMOR AL 
ARTE
Dissabte, 10 de novembre, a 
les 11.30 h



Districte
d’ Horta-Guinardó

Centre Cívic Matas i Ramis 
C/ Feliu i Codina, 20
08031, Barcelona
Tel. 934072356 
ccmatasiramis@bcn.cat
Metro: Valldaura (L3)
Bus: 45, 86, 87, 102, 19, V21, 185

facebook.com/ccmatasiramis
@matasiramis 
www.barcelona.cat/ccvics/matasiramis

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 9.00 a 11.00 h

BAR-CAFETERIA
Horari: de dilluns a divendres de 
8.00 a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 a 13.00 h
• BARCELONA WIFI
• PUNT RECOLLIDA DE PILES
• TAQUILLES PER A BICIS 
  PLEGABLES
· PUNT D’INTERCANVI 
  DE LLIBRES

MAPA

SERVEIS ALTRES ACTIVITATS

ADREÇA

De dilluns a divendres 
de 8.30 a 22.00 h
Dissabtes de 9.00 a 14.00 h

PL
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CARRER FELIU I CODINA
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BRA I P

UIG
CARRER CAM
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OR
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