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Vil·la Urània és un equipament municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi que vol esdevenir un referent del 
barri del Putxet i el Farró. Es tracta d’un espai de cultu-
ra amb caràcter intergeneracional i una àmplia diversitat 
d’interessos i temàtiques, amb una programació partici-
pativa i oberta a tothom, on la funció de les entitats veï-
nals i l’Associació d’Entitats de Vil•la Urània hi tenen 
un paper cabdal.

Vil·la Urània disposa d’un espai familiar per a infants de 0 
a 3 anys, d’un casal infantil per a infants de 4 a 12 anys, 
d’un centre cívic, amb tallers per a adults i activitats per 
a totes les edats i de l’aula ambiental, servei d’educació 
i informació ambiental. A més, aquest equipament desen-
volupa dos projectes singulars, l’un que gira al voltant de 
la divulgació científica, conforme al llegat d’en Josep 
Comas i Solà, i l’altre, la Galeria Urània, que promou l’art 
tèxtil & craft.

Josep Comas i Solà (1868-1937) va ser un astrònom i di-
vulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia moder-
na, va realitzar moltes de les seves observacions des del 
seu domicili, a Vil·la Urània. En morir, va llegar aquest edi-
fici a la ciutat de Barcelona demanant expressament que 
es fes servir com a “observatori popular, grup escolar o 
institució cultural”.

QUI SOM?

EL LLEGAT DE JOSEP COMAS I SOLÀ

PRESENTACIÓ VIL·LA URÀNIA TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

INSCRIPCIONS:
Noves inscripcions: a partir del dilluns 4 d’abril.

Presencials:  
de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20.30 h.

En línia a partir de les 10 h del dilluns 4 d’abril a través de: 
barcelona.cat/ccvil.laurania

Pels tallers familiars:  les inscripcions es realitzaran a 
través del nostre web

A tenir en compte: 
Els preus aplicats corresponen als preus públics aprovats 
pel 2022.  
• El pagament dels tallers es pot fer presencialment 

(amb targeta bancària o transferència bancària) o en 
línia. No s’admet el pagament en metàl·lic.

• En aplicació del dret de desistiment segons articles 68 
i successius de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris, es podrà sol·licitar la devolució 
de la quota del taller abans que hagin transcorregut 14 
dies naturals des de la data en què hagi estat formalit-
zada la inscripció. Passat aquest termini, no es faran 
devolucions dels imports exceptuant aquells casos que 
el taller quedi anul·lat per causes alienes a l’organitza-
ció o aquells que no tinguin un mínim de persones ins-
crites. Les devolucions es faran efectives com a màxim 
en 14 dies naturals des de la seva sol·licitud.

Les devolucions recollides per una tercera persona hauran 
d’anar acompanyades d’una autorització expressa.
• Alguns tallers tenen un suplement de material que s’a-

bonarà en efectiu al tallerista  el primer dia de classe.
• Per informar-vos de la reducció de preus consulteu-ne 

les condicions al punt d’informació del centre cívic, de 
10 a 20.30 h. El termini de presentació de documen-
tació per l’ajut en cas de persones en situació d’atur 
acaba el dissabte 30 d’abril de 2022.
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Conèixer la història de Bar-
celona des de la perspectiva 
científica i tecnològica, des 
de la seva fundació fins a 
l’època contemporània.
La història de la nostra ciutat 
com exemple d’una manera 
diferent de contar la Història, 
amb una narrativa amena i 
concisa, lluny del bel·licisme i 
les figures aristocràtiques
Dilluns, de 18 a 19.30 h 
25 abril > 20 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Pedro Guerre-
ro, de Viaje a la Barcelona 
Secreta

DIVULGACIÓ  CIENTÍFICA

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

LA HISTÒRIA DE BARCE-
LONA A TRAVÉS DE LA 
CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA  

Posarem els nostres ossos 
i músculs en moviment per 
a descobrir la seva anato-
mia. Practicarem les possi-
bilitats de moviment de les 
principals articulacions de 
la nostra estructura òssia 
i descobrirem els músculs 
que permeten aquests mo-
viments. Aprendrem com 
estirar-los i els moviments 
correctes per a cuidar de les 
nostres articulacions.
Cal portar roba còmoda, pa-
per i boli.    
Dimarts, de 18. 30 a 20 h 
26 abril > 14 juny
Preu: 63,89 € (12h)
A càrrec d’Eric Stone

Aprendrem a interpretar els 
llistats d’ingredients que por-
ten alguns productes que po-
dem trobar al supermercat i 
el seu impacte ambiental i en 
el nostre cos. Coneixerem 
alternatives de consum i pre-
pararem receptes senzilles a 
base d’ingredients d’origen 
vegetal com pasta de dents, 
desodorant, xampú en pols, 
barreges d’olis vegetals per 
tenir cura de la cara, sabó i 
moltes altres. A cada sessió 
ens emportarem una mostra 
de producte a casa. 
*Caldrà portar envasos buits 
i nets de casa per endur-se 
les mostres. Idealment pots 
de vidre petits amb tapa
Dimarts, de 16.30 a 18.30 h 
26 abril > 14 juny 
Preu: 85,18 € (16 h)
Suplement de material 18 €
A càrrec de Xenia Elias 
(ZeroWaste)

ANATOMIA  
EN MOVIMENT     

COSMÈTICA NATURAL 
DE PRIMAVERA 

6/7ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS  
A LA SITUACIÓ SANITÀRIA RESPECTE  
AL COVID-19

El centre cívic està adaptat a les normatives de segure-
tat i prevenció segons les recomanacions de les autori-
tats sanitàries respercte a la pandèmia del COVID-19
Us recordem que la mascareta és obligatòria per acce-
dir al centre i s’ha de mantenir ben col·locada durant 
tota l’estada al centre.
Teniu a la vostra disposició gel hidroalcohòlic tan a re-
cepció del centre com a totes les sales. 
A tot l’edifici trobareu cartells informatius necessaris 
per al correcte funcionament dels diferents espais així 
com informació dels recorreguts d’entrada i sortida.
En cas de força major derivada de la crisis sanitària 
actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha 
estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta 
circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el 
centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugi 
realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar 
el professorat, el calendari de les sessions i l’horari . 
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès.
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Grup A: 
Aprendrem a enfilar i utilitzar 
la màquina de cosir fent di-
ferents projectes.
Material 1r dia: Tela de cotó 
de 60 cm x 40 cm (aprox), 
50 cm de cordó i 25 cm de 
goma plana de 1 cm de 
gruix.
Costurer bàsic amb tisores 
de tela, fil, cinta mètrica, des-
cosidor i agulles.

Dijous, de 10 a 11.30 h  
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Raquel Pla

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA 1

ART TÈXTIL

A causa de la situació de prevenció davant el COVID-19 
és imprescindible l’ús d’hidrogel per fer servir les màqui-
nes de cosir que es desinfectaran durant el dia. 

pEr A TOTS ELS TALLAErS ON S’uTILITZA MÀQuINA DE COSIr:
En cas que la situació sociosanitària obligués a fer aquests 
taller en format en línia serà imprescindible disposar d’una 
màquina de cosir a casa. 
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La il·lustració segueix sent 
una de les vies principals de 
divulgació del coneixement 
científic i el registre de la 
història natural. En aquest 
taller practicaràs algunes 
de les tècniques tradicio-
nals d’il·lustració científica 
(com el grafit, la trama de 
tinta, scratchboard, aqua-
rel·la o llapis de color...) i 
aprendràs a dibuixar ani-
mals i plantes, des de zero i 
al teu propi ritme.
Material 1r dia: Quadern de 
dibuix, Llapis de diferents du-
reses (HB, 2B i 4B), maqui-
neta, goma de borra i esfumí. 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
25 abril > 20 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec d’Isa Loureiro

En aquest taller (re)desco-
brirem les nits estelades que 
hem perdut a la ciutat. Par-
larem de la volta celeste, de 
les estrelles, planetes, ne-
buloses i galàxies. Un taller 
d’iniciació a l’astronomia per 
a tots els públics on sabrem 
com mirar al cel i convertir-
vos en astrònoms/es durant 
una estona, només obser-
vant el cel a ull nu i amb uns 
prismàtics (no cal tenir-los 
per fer el taller). 
Dimarts, de 17.30 a 19 h 
26 abril > 31 maig
Preu: 47,92 € (9 h)
A càrrec d’Alex Rubio d’Astro-
Barcelona

Els humans som una espè-
cie insòlita al planeta. Cap 
altra no ha  tingut la capacitat 
d’adaptar tant el seu entorn 
per a fer-se’l més habitable. 
Com hem pogut tenir aques-
ta possibilitat? Què ens ha 
fet humans? Quan va pas-
sar? Per què som com som?
Dimarts, de 12 a 13.30 h 
26 abril > 14 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Cristina Junyent

INTRODUCCIÓ A  
LA IL·LUSTRACIÓ  
D’HISTÒRIA NATURAL

MIRANT EL CEL

VIATGE ALS ORÍGENS 

Grup B:
Aprendrem a fer anar la mà-
quina de cosir des de zero. 
Realitzarem diverses peces, 
totes elles pensades per 
anar sumant coneixements. 
(Es recomana no comprar el 
material fins que hi hagi la 
certesa que el curs tira en-
davant.) 
Material 1r dia: Costurer bà-
sic (fil, tisores, cinta mètrica, 
agulles de cap i marcador); 
agulles per màquina (planes) 
caneta i porta caneta univer-
sals; retalls de tela.

Dijous, de 16 a 18 h  
28 abril > 16 juny 
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Judith Santacana

En un temps de circulació 
massiva d’informació, però 
també de molta confusió, la 
geopolítica, element clau de 
la política internacional, se-
gueix sent un terreny inhòspit. 
Per poder navegar entre 
els complexos mars dels 
interessos geoestratègics, 
l’Imperi Romà serà el nostre 
punt de partida i els EE.UU. 
la meta; un viatge molts cops 
circular que servirà per recór- 
rer i descobrir alguns punts 
essencials de les motiva-
cions del poder humà.
Divendres, de 18 a 19.30 h 
29 abril > 10 juny 
Preu: 55,09 € (10,5 h)
A càrrec d’Augusto  
Manzanal

GEOPOLÍTICA: UN  
VIATGE DES DE ROMA 
ALS ESTATS UNITS  



Grup A: 
Continuant amb les bases 
de costura, aprendrem a fer 
frunzits, traus i a col·locar 
cremalleres invisibles. Per 
a això confeccionarem una 
bossa amb base frunzida, 
una faldilla a mida, de la 
qual farem el patró nosaltres 
mateixes.
Material 1r dia: costurer bàsic 
i retalls de tela.
Dilluns, d’11.30 a 13.30 h 
25 abril > 20 juny 
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

Grup B:
És imprescindible tenir no-
cions de cosir a màquina.
Continuant amb les aplica-
cions bàsiques de la costura 
aprendrem noves funcions 
sempre confeccionant dife-
rents projectes.
Material 1r dia: Paper, celo, 
llapis, goma, tisores de paper, 
regla. Retalls de cotó. Costu-
rer bàsic.
Dijous, d’11.30 a 13 h  
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Raquel Pla

Grup C: 
Aquest taller va dirigit a totes 
aquelles persones que, tenint 
coneixements de costura i 
sabent utilitzar la màquina de 
cosir, volen seguir avançant 
per treure’n més suc. Es tre-
ballaran els traus, les cre-
malleres i gomes, aplicant la 
tècnica a una peça o un com-
plement. (Es recomana no 
comprar el material fins que 
hi hagi la certesa que el curs 
tirarà endavant.)
Material 1r dia: Costurer bà-
sic (fil, tisores, cinta mètrica, 
agulles de cap i marcador);   
Agulles per la màquina de co-
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Grup A:  
dimarts, de 17 a 19 h
Grup B:  
dimarts, de 19 a 21 h
26 abril > 14 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Nadia  
Mediavilla 

ARMARI BÀSIC     

sir (planes). Canetes i porta 
canetes universal; Un tros de 
llençol vell, o tela de cotó.
És  imprescindible tenir no-
cions de màquina de cosir.
Dijous, de 18 a 20 h  
28 abril > 16 juny 
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Judith Santacana

Aprèn a fer una bonica fun-
da d’ulleres brodada des de 
zero. En aquest taller apren-
drem diversos punts lineals 
per dibuixar, i de farcit per 
omplir superfícies. També 
aprendrem a brodar amb 
boletes i lluentons. Veurem 
un munt de brodats per ins-
pirar-nos i podràs escollir el 
disseny que més t’agradi.
T’ensenyaré com muntar i 
cosir amb puntades invisi-
bles la teva funda d’ulleres 
perquè l’estrenis aquesta 
primavera!
Tots els materials per fer 
aquest projecte estan inclo-
sos. No necessitaràs màqui-
na de cosir. 
No es necessiten nocions 
de brodat, de costura o de 
patchwork.
Cal portar costurer bàsic 

Dimarts, de 10 a 13 h 
24 maig > 14 juny
Preu: 63,89 € (12 h) Su-
plement de material: 8€  (in-
clou materials per fer la fun-
da d’ulleres/estoig, tutorials 
en paper, tambor/bastidor 
de brodar, agulles, fils, teles 
per brodar mostres)
A càrrec d’Eva Mon- 
leon de Misako Mimoko

BRODAT DECORATIU + 
ZAKKA PATCHWORK: 
FUNDA D’ULLERES O 
ESTOIG BRODAT 

Aprèn diferents maneres de 
col·locar cremalleres. Con-
feccionarem una cartera 
amb butxaca interior amb 
cremallera i una brusa sen-
zilla per a aprendre a col·lo-
car mànigues.
Material 1r dia: cremalleres 
d’uns 14 cm (aprox.) i retalls 
de teles de cotó.

Dilluns, de 15 a 17 h 
25 abril > 20 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA 3

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA 2

BRODAT TEXÀ:  
SARGITS, PEGATS I 
BRODATS DECORATIUS    

Personalitza, recicla, deco-
ra o arregla forats o taques 
de les teves peces texanes 
amb brodats o sargits. Ja 
sigui una jaqueta texana, 
camisa, bossa o pantalons 
texans… tot es pot decorar 
o arreglar amb unes simples 
puntades ben posades.
En aquest taller aprendrem 
les millors tècniques per fer 
sargits decoratius, i els punts 
de brodat que millor queden 
aplicats al texà. Idees i trucs 
per actualitzar els teus vells 
texans… i també aplicarem 
diferents tècniques japone-
ses de brodat com el Boro, 
el Sashiko japonès, el zakka 
patchwork… Pots customit-
zar un texà o fer una bossa 
reciclada amb antics texans 
per brodar. Tant si vols bro-
dar lletres com flors, o for-
mes geomètriques… Aquest 
taller t’encantarà!
No es necessiten nocions 
de brodat, de costura o de 
patchwork.
Cal portar costurer bàsic i 
texans vells per decorar o 
per sargir.
Dimarts, de 10 a 13 h 
26 abril > 17 maig
Preu: 63,89 € (12 h) Suple-
ment de material: 7€ (inclou 
agulles, fils, tutorials en paper, 
tambor/bastidor per brodar, te-
les per brodar mostres)
A càrrec d’Eva  
Monleon de Misako Mimoko
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CAÇADORA AMB CAPU-
TXA I CREMALLERA 

En aquest monogràfic co-
sirem una jaqueta pel bon 
temps sense folre amb un 
disseny molt actual: una 
mica curta, mànigues agu-
llonades, cremallera, butxa-
ques i caputxa. Es pot fer 
amb tela de lli, gavardina, 
chambray, texà fi... Disponi-
ble de la talla 34 a la 52.
És imprescindible saber co-
sir a màquina. 
Material 1r dia: paper de 
Manila, llapis per calcar els 
patrons, i cinta mètrica.
El primer dia calcarem el pa-
tró, triarem la talla i indica-
rem la quantitat de tela que 
us farà falta.
Dimecres, de 19 a 21h 
11 maig > 15 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Mònica  
Marull

BRUSES I CAMISES DE 
PRIMAVERA 

Decideix que et ve més de 
gust confeccionar a partir 
d’una selecció de patrons.
És necessari saber utilitzar 
la màquina.
Per al primer dia portar cos-
turer bàsic, paper de patró, 
llapis, celo i tisores de paper.
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h 
26 abril > 14 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Pilar  
Gonzalo En aquest taller podrem 

confeccionar les peces que 
ens vinguin de gust, a par-
tir de patrons fets, o fent els 
patrons nosaltres.
És necessari saber utilitzar 
la màquina.
Material 1r dia: costurer bà-
sic, paper de patró, llapis, 
celo i tisores de paper
Grup A:  
dilluns, de 9.30  a 11.30 h  
25 abril > 20 juny
Grup B:  
dimarts, de  11.30 a 13.30 h 
26 abril > 14 juny
Preu: 85,18 € (16 h)

A càrrec de Pilar Gonzalo

És imprescindible saber co-
sir a màquina. Vine a cosir 
samarretes, dessuadores, le-
ggings i tota mena de peces 
amb teixits elàstics. Escull el 
projecte que vulguis per co-
sir a classe amb ajuda i molt 
bona companyia. El primer dia 
de classe cal portar el que et 
faci falta pel teu projecte i si no 
ho tens clar, vine amb moltes 
idees que buscarem patró.
Dimecres, de 17 a 19 h
27 abril > 15 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Mònica Marull

COSTURA A LA CARTA 

COSTURA LLIURE AMB 
TEIXITS ELÀSTICS   

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Vine a cosir un kimono de 
punt per les tardes de pri-
mavera. Resulta molt senzill 
i ideal per a aprendre o mi-
llorar la teva tècnica en cos-
tura de punt. Disponible de 
la talla 34 a la 52. Qualsevol 
tela elàstica t’anirà bé: des 
d’un punt de samarreta a un 
punt de tricot més gruixut. La 
podem cosir amb màquina 
domèstica o amb overlock (si 
no la saps fer servir t’acon-
sellem haver cursat primer 
“overlock express”).
És imprescindible saber cosir 
a màquina. No cal haver cosit 
teixits elàstics prèviament.
Material 1r dia: paper de Ma-
nila, llapis per calcar els pa-
trons, i cinta mètrica.
Dimecres, de 15 a 17h 
27 abril > 11 maig
Preu: 31,94 € (6 h)
A càrrec de Mònica  
Marull

JAQUETA DE PUNT  
TIPUS KIMONO    

Farem una faldilla bàsica 
amb goma. Parlarem de di-
ferents tipus d’acabats per-
què amb el mateix patró pu-
guis fer faldilles diferents.
Material: paper blanc per 
a calcar patrons, costurer 
bàsic. Uns dies abans s’en-
viarà un correu amb teixits 
recomanats. Patró disponi-
ble des de la talla 34 a la 54. 
Divendres 29 d’abril, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de Nadia  
Mediavilla

FALDILLA AMB GOMA    
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Aprèn a desmuntar la teva 
màquina de cosir per netejar 
les peces, posar oli i tenir-la 
sempre a punt.
Grup A: Divendres 29 d’a-
bril, de 15 a 17 h
Grup B: Divendres 3 de 
juny, de 9.30 a 11.30 h
Preu: 10,65 € (2 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo
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Entén per fi la teva overlock. 
Aprèn a enfilar-la, com fun-
cionen les tensions, la llar-
gada de puntada, quan hem 
de desactivar el ganivet... 
Tot el que et fa falta per per-
dre-li la por i per aprofitar-la 
al 100%
És imprescindible saber co-
sir a màquina.No és neces-
sari tenir overlock però si 
en tens porta-la a la segona 
sessió. El primer dia de clas-
se cal portar: llapis i paper 
per agafar apunts.
Grup A:  
dimecres, de 19 a 21 h 
27 abril > 4 maig
Grup B:  
dimecres, de 15 a 17 h 
8 juny > 15 juny
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de Mònica Marull

Dissenya’t i confeccionat la 
roba! En aquest taller po-
dràs dur a terme qualsevol 
peça de roba que vulguis, 
ja que farem els patrons i la 
confecció. És necessari te-
nir bases de patronatge.
Dimecres, de 10  a 12h 
27 abril > 15 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Judith Santacana

MANTENIMENT DE LA 
MÀQUINA DE COSIR   

OVERLOCK EXPRESS

PATRONATGE A LA 
CARTA

Aprendrem a fer les bases 
de colls i mànigues, i les 
seves múltiples transforma-
cions. Farem també el patró 
base d’una jaqueta. ës im-
prescindible tenir coneixe-
ments bàsics de patronatge.
Material 1r dia: Paper craft, 
tisores, cinta mètrica, regles 
i escaires grans.
Dimecres, de 12 a 14 h 
27 abril > 15 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Judith Santacana

Farem uns pantalons amb 
goma i butxaques, un bon 
bàsic amb el qual organit-
zar un bon fons d’armari.
Material: paper blanc per 
a calcar patrons, costu-
rer bàsic, 1,60 m de teixit, 
goma de 3 cm d’ample i 
fil al to del teixit. Uns dies 
abans s’enviarà un correu 
amb teixits recomanats. 
Patró disponible des de la 
talla 34 a la 54.
Divendres 27 de maig, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de Nadia  
Mediavilla

PATRONATGE 3 

PANTALÓ “SPENCER”   

Es necessita tenir un nivell 
bàsic de ganxet.
Descobreix noves tècniques 
i punts i teixeix diferents 
projectes per lluir durant els 
mesos de primavera.
Xals, bosses, plaids, man-
dales, objectes per a la llar. 
La creativitat del ganxet no 
té límits!
Material: Fil de cotó o acrí-
lic  i ganxet adequat al fil
Grup A:  
dilluns, de 18 a 20 h  
25 abril > 20 juny
Grup B:  
divendres, de 18 a 20 h  
29 abril > 17 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Lady Crochet

Top amb màniga japonesa 
i coll en pic. La zona boto-
nada la pots fer amb traus 
o sense ells, ja que la peça 
passa pel cap. Hi ha dos 
llargs disponibles.
Teixits recomanats: lli, mus-
solina, texà fi és ideal per a 
principiants. Si ja has cosit 
abans,  la viscosa és molt 
bona opció també.
Quantitat de teixit: 1,70 en 
teixits d’1,50 d’ample
Patró disponible des de la 
talla 34 a la 54.
 
Divendres 13 de maig, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de Nadia  
Mediavilla

SPRING GANXET 

TOP BOTONAT “MAGGIE” 
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En aquestes 3 sessions fa-
rem una samarreta bàsica 
d’escot rodó un poc pronun-
ciat, rivet al coll i una màniga 
curta molt afavoridora. Es 
pot cosir amb tela de punt 
de samarreta, punt de visco-
sa, punt de modal.... Dispo-
nible de la talla 34 a la 52. 
La podem cosir amb màqui-
na domèstica o amb over-
lock (si no la saps fer servir 
t’aconsellem haver cursat 
primer “overlock express”).
És imprescindible saber co-
sir a màquina. No fa falta 
haver cosit teixits elàstics 
prèviament.
Material 1r dia: paper de Ma-
nila, llapis per calcar els pa-
trons, i cinta mètrica.
El primer dia calcarem el pa-
tró, triarem la talla i indica-
rem la quantitat de tela que 
us farà falta.
Dimecres, de 15 a 17h
18 maig > 1 juny
Preu: 31,94 € (6 h)

A càrrec de Mònica  
Marull

SAMARRETA DE PUNT   
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Cal un nivell mitjà (A2- B1) 
Si ja tens coneixements bàsics 
de l’alemany, pots venir a millo-
rar l’expressió oral, la compren-
sió auditiva i ampliar el teu vo-
cabulari tot parlant de diferents 
temes i dels nostres interessos.
En aquest taller es farà la 
lectura del llibre Ein Mann, 
eine Frau de l’autor Leon-
hard Thoma, Editorial: Hueber
Dimarts, de 12 a 13.30 h 
26 abril > 14 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec d’Annette Kais

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Vols aprendre alemany de 
forma ràpida per poder-te 
comunicar  i sortir-te’n de 
les situacions quotidianes, 
sense coneixements previs?
Mitjançant diferents dinàmi-
ques divertides aprendrem 
suficient  per poder presen-
tar-se, demanar menjar i 
begudes en un restaurant, 
comprar en una botiga, re-
bre informació turística, anar 
a un hotel, visitar un metge, 
etc. Aprendrem elements 
bàsics de comunicació i ex-
pressions concretes forma 
pràctica i amena.                   
No calen nocions bàsiques 
(nivell A1)  
Dijous, de 10  a 11.30 h
28 abril > 16 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec d’Annette Kais

ALEMANY DES DE ZERO

Calen nocions bàsiques (ni-
vell A1-A2)
En aquest taller es farà la lec-
tura del llibre “Mord im Grand 
Hotel” de Stefan Czarnecki  
de l’editorial Cideb.
Dijous, de 12 a 13.30 h
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec d’Annette Kais

VOCABULARI I COM-
PRENSIÓ DE L’ALEMANY

CONVERSA EN ALEMANY

IDIOMES

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Cal un nivell avançat (nivell B2).
Grup A:  
dilluns, de 9.30 a 11 h 
25 abril > 20 juny
Grup B:  
dimarts, d’11.15 a 12.45 h 
26 abril > 14 juny
Grup C:  
divendres, de 16.30 a 18 h 
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Laura Santone

CONVERSA EN ANGLÈS 
NIVELL AVANÇAT  

Cal un nivell avançat (B1-B2) 
Grup A:  
dimecres, de 9.30 a 11 h
Grup B:  
dimecres, d’11.30 a 13 h
27 abril > 15 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec d’Annette Kais

Cal un nivell mitjà (nivell B1).  
Grup A:  
dilluns, d’11.15 a 12.45 h
25 abril > 20 juny
Grup B:  
dimarts, de 9.30 a 11 h
26 abril > 14  juny
Grup C:  
divendres, de 18.15 a 19.45 h
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Laura Santone

No calen nocions bàsiques 
(nivell A1).
Dijous, d’11.15 a 12.45 h 
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Laura Santone

Calen nocions bàsiques (ni-
vell A2).
Dijous, de 9.30 a 11 h
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Laura Santone

CONVERSA EN ALEMANY 
(NIVELL AVANÇAT) 

CONVERSA EN ANGLÈS  

ANGLÈS DES DE ZERO

ANGLÈS ELEMENTAL

Cal un nivell mitjà (nivell B1).
 
Grup A:  
dijous, de 9.30 a 11 h
Grup B:  
dijous, d’11.15 a 12.45 h
28 abril > 16 juny
Preu: 63,89 € (12 h)

A càrrec de Sara Dauge

CONVERSA EN FRANCÈS  
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El taller proposarà activitats 
afavorint la creativitat i l’es-
criptura a partir de poemes, 
relats , situacions i jocs lite-
raris. L’objectiu és practicar 
el francès d’una manera més 
lúdica, imaginativa i creativa. 
A partir d’un nivell A2
 
Dimarts de 18 a 19.30 h 
26 abril >  14 juny
Preu: 63,89 € (12 h)

A càrrec de Sara Dauge

Correspondria a un nivell A1.
 
Divendres de 12.30 a 14 h 
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)

A càrrec de Serena Russo 
d’Ama l’italiano

ESCRIPTURA CREATIVA 
EN FRANCÈS   

ITALIÀ DES DE ZERO    

Cal un nivell mitjà-avançat 
(A2-B1)
  
Divendres, de 9.30 a 11 h
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Serena Russo 
d’Ama l’italiano

Cal un nivell avançat (nivell 
B2-C1).
  
Divendres, d’11 a 12.30 h
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Serena Russo 
d’Ama l’italiano

CONVERSA EN ITALIÀ-
NIVELL MITJÀ 

ITALIANO CHE PASSIONE 

ART I CREACIÓ

A causa de la situació de prevenció davant el COVID-19, 
es recorda que tot el material dels tallers d’art i creació 
és d’ús individual i intransferible.

Descobrir el plaer d’una nova 
mirada, aprofundir en les di-
ferents tècniques de dibuix i 
de color, acompanyant indivi-
dualment a cada persona en 
el seu viatge d’aprenentatge, 
gaudint del plaer de crear. 
Divendres, de 10 a 12 h
29 abril > 17 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec de Núria Boix

DIBUIX I PINTURA 

Grup A: 
dilluns, de 10 a 11.30 h
Grup B:  
dilluns, d’11.30 a 13 h
25 abril > 20 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Susana Camps

ESCRIPTURA CREATIVA

Els dies s’allarguen, co-
mença el bon temps i tot és 
una explosió de colors a la 
natura. Això és el que in-
tentarem plasmar en aqua-
rel·la ara que ja en sabem. 
Així que, música de fons i 
preparat per una tarda en-
tre pinzells i aquarel·les. 
T’animes? Calen coneixe-
ments previs. 
Dimecres, de 19.30 a 21 h 
27 abril > 18 maig
Preu: 31,94 € (6h)
A càrrec de Cristina Garcia de 
Tinta Ilustrada

IL·LUSTRACIONS DE 
PRIMAVERA 

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Tens ganes de començar 
a pintar amb aquarel·la? 
Aquí tens un espai perquè 
aprenguis a utilitzar aquesta 
tècnica de pintura i perdis la 
por al pinzell. T’hi animes? 
No són necessaris coneixe-
ments previs.
Material: Pinzells (núm. 
2,6), aquarel·les en pastilles 
(Windsor & Newton, Sch-
mincke...), dos recipients 
per l’aigua, llapis H2, goma 
d’esborrar, paper de cuina/
drap de cotó  i un quadern 
de paper d’aquarel·la, de 
250 gr mínim, A-4
Dimecres, de 18 a 19.30 h 
27 abril > 18 maig
Preu: 31,94 € (6h)
A càrrec de Cristina Garcia 
de Tinta Ilustrada

INICIACIÓ A  
L’AQUAREL·LA

Donem vida a les lletres i a 
les paraules! Amb el lette-
ring aprendrem a  escriure 
bonic, dotar les lletres de 
personalitat,  utilitzant-les 
en el teu dia a dia i desco-
brint les mil i una opcions 
i aplicacions de l’art d’es-
criure lletres boniques. T’hi 
animes?
Material: Llapis i goma; 2 
retoladors Tombow Dual 
Brush ABT negre i gris; ro-
tulador punta flexible Fu-
denosuke Hard i quadern 
Rhodia Dot Pad mida A4. 
Dimecres, de 18.30 a 20 h 
25 maig > 22 juny 
Preu: 39,93 € (7,5 h)
Suplement plantilles: 15 €
A càrrec de Cristina  
Garcia de Tintailustrada

LETTERING
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La il·lustració segueix sent 
una de les vies principals de 
divulgació del coneixement 
científic i el registre de la 
història natural. En aquest 
taller practicaràs algunes 
de les tècniques tradicio-
nals d’il·lustració científica 
(com el grafit, la trama de 
tinta, scratchboard, aqua-
rel·la o llapis de color...) i 
aprendràs a dibuixar ani-
mals i plantes, des de zero i 
al teu propi ritme.
Material 1r dia: Quadern de 
dibuix, Llapis de diferents 
dureses (HB, 2B i 4B), ma-
quineta, goma d’esborrar i 
esfumí. 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
25 abril > 20 juny
Preu: 85,18 € (16 h)
A càrrec d’Isa Loureiro

INTRODUCCIÓ A  
LA IL·LUSTRACIÓ  
D’HISTÒRIA NATURAL
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L’urban sketching és l’art de 
dibuixar la vida de la ciutat a 
la teva llibreta d’artista: sortir 
al carrer i captar l’arquitectu-
ra, els detalls i la vida que 
passa. Sortirem a dibuixar 
del natural els elements de 
la ciutat que més ens inspi-
rin, mentre incorporem re-
cursos nous i aprenem a mi-
rar allò que ens envolta amb 
una mirada diferent.
A més, el dibuix del natural 
és una eina fantàstica per 
millorar el teu dibuix, sigui 
quin sigui el teu nivell de 
partida. 
Material recomanat: llibre-
ta o paper de dibuix, llapis o 
retolador per dibuixar, eina 
de color (retolador, llapis de 
color, aquarel·la…)
Dimarts, de 18 a 20 h 
26 abril > 14 juny
Preu:  85,18 € (16 h)
A càrrec d’Ona Caussa

URBAN SKETCHING

Apropar  la pràctica i la des-
tresa del pinzell i la tinta com 
a eines creatives i d’autoco-
neixement. Introducció al 
coneixement de la cultura 
japonesa a través de la pin-
tura amb tinta Sumi- E i l’es-
tètica i els principis del Zen. 
No calen coneixements previs.  
Dilluns, d’11 a 13 h 
25 abril > 23 maig 
Preu: 53,24 € (10 h)
Suplement: 12 €
A càrrec d’Anna Maria 
Llagostera

TINTA XINESA  
I ESTÈTICA ZEN 

COS I MOVIMENT

Posarem els nostres ossos 
i músculs en moviment per 
a descobrir la seva anato-
mia. Practicarem les possi-
bilitats de moviment de les 
principals articulacions de 
la nostra estructura òssia 
i descobrirem els músculs 
que permeten aquests mo-
viments. Aprendrem com 
estirar-los i els moviments 
correctes per a cuidar de les 
nostres articulacions. 
Cal portar roba còmoda, pa-
per i boli.
Dimarts de 18.30 a 20 h 
26 abril > 14 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec d’Eric Stone

ANATOMIA EN MOVIMENT  

S’ensenyaran diferents ba-
lls en línia amb diversos rit-
mes. El grau de dificultat és 
baix, però és necessari tenir 
uns coneixements bàsics de 
country-line dance i haver 
fet algun curs anteriorment.
Grup A:  
dimarts, de 17.45 a 19.15 h  
26 abril > 21 juny
Grup B:  
divendres, de 16 a 17.30 h  
29 abril > 17 juny (dimarts 3 
de maig no hi haurà classe)
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Mònica Viñas, 
ACB–Amics del Country 
Barcelona

COUNTRY-LINE DANCE 
INICIACIÓ

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Avançarem amb noves co-
reografies i figures del ball en 
línia. El grau de dificultat és 
mitjà, cosa que implica tenir 
assolits uns coneixements 
de country-line dance.
Grup A:  
dimarts, de 19.15  a 20.45 h  
26 abril > 21 juny (dimarts 3 
de maig no hi haurà classe
Grup B:  
divendres, de 17.30 a 19 h  
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Mònica Viñas, 
ACB–Amics del Country 
Barcelona

COUNTRY-LINE DANCE 
MITJÀ-AVANÇAT

Qui no ha sofert dolor d’es-
quena alguna vegada? En 
la majoria dels casos, les 
causes del dolor estan re-
lacionades amb una mala 
postura i les compensacions 
que el cos realitza per a co-
rregir aquest desequilibri. 
En aquest curs proposem 
exercicis que ens permetin 
prendre consciència dels 
possibles desequilibris en la 
nostra postura per a poder 
corregir-los. S’ha de portar 
roba còmoda.
Dimarts de 10 a 11.30 h 
26 abril > 14 juny 

Preu: 63,89 € (12h)
A càrrec de Veronica  
Strukelj

ESQUENA SENSE 
DOLOR   
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Un curs per iniciar-se o 
aprofundir en aquesta tècni-
ca a l´aigua treballant a par-
tir de diferents temàtiques i 
adaptant-se al nivell de cada 
alumne.
  
Divendres, de 12 a 14 h
29 abril > 17 juny
Preu: 85,18 € (16 h)

A càrrec de Núria Boix

PINTURA A  
L’AQUAREL·LA



Intensitat mitja.
Treball de força, flexibilitat i 
estabilització mitjançant la 
respiració. Exercicis enllaçats 
que treballen l’articulació de la 
columna, enforteixen la faixa 
abdominal i esquena. Combi-
narem els músculs estabilitza-
dors de Pilates amb hipopres-
sives i exercicis Kegel en totes 
les postures. Contraindicada 
tensió alta i embaràs 
Grup A:  
dilluns,  de 10 a 11.30 h 
25 abril > 20 juny
Grup B:  
dimecres, de 11.30 a 13 h 
27 abril > 15 juny 
Grup C:  
dijous, de 17 a 18.30 h 
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Dàmaris Manresa

HIPOPILATES

Possibilitat de venir amb na-
dons d’entre 1 i 9 mesos
Combina la gimnàstica ab-
dominal hipopressiva amb 
exercicis de fitnes amb l’ob-
jectiu del reduir la faixa ab-
dominal i elevar la bufeta. 
Interioritza exercicis de res-
piració amb exercicis de Ke-
gel per a recuperar el control 
d’esfínters i estabilitzar la 
musculatura del periné. 
Grup A:  
dissabte, de 10.30 a 12 h
Grup B:  
dissabte, d’12 a 13.30 h 
30 abril > 18 juny

Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Dàmaris Manresa

HIPOPRESSIVES FIT
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El Groove és una experièn-
cia de ball dinàmica, inte-
ractiva i creativa amb una 
música molt variada. És 
la medicina perfecta per a 
equilibrar cos, ment, cor i 
ànima. Us convidem a des-
cobrir aquesta tendència tan 
de moda i a gaudir-ne du-
rant aquest trimestre.
Dilluns, de 17.15 a 18.30h 
25 abril > 20 juny
Preu: 53,24 € (10 h) 
A càrrec de  Pilar Gonzalo

GROOVE 

Un taller experiencial on ani-
rem des de la relaxació del 
cos a través de les seves 
sensacions cap a aquietar 
la ment.
Les classes són una invita-
ció a ser el que ets, a ser 
present aquí i ara. Una in-
vitació a experimentar allò 
que hi ha més estable en 
cadascú: “un lloc de segu-
retat intern”, que et permet 
accedir a la resiliència, po-
der, compassió i saviesa 
de la naturalesa espiritual 
que ets. Fluint cap a la vida 
i cap a les teves relacions 
personals. 
Dimecres, de 20.30 a 
21.30 h 
27 abril > 15 juny 
Preu: 42,59 € (8 h) 
A càrrec d’Elisabeth  
Belmonte

INICIACIÓ A  
LA MEDITACIÓ   

Intensitat suau.
Hipopressives per a reduir la 
faixa abdominal i elevar la bu-
feta. Combinades amb exer-
cicis Kegel per a recuperar el 
control dels esfínters i activa-
ció dels músculs abductors 
per a elevar i estabilitzar la 
musculatura del periné en to-
tes les postures bàsiques. 
Grup A:  
dilluns, de 11.30 a 13 h 
25 abril > 20 juny
Grup B:  
dimecres, de 10 a 11.30 h 
27 abril > 15 juny 
Grup C:  
dijous, de 18.30 a 20 h 
28 abril > 16 juny 
Preu: 63,89 € (12 h)
A càrrec de Dàmaris Manresa

GIMNÀSTICA  ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA

Intensitat mitjana-alta
Exercicis de Fitness amb la 
tècnica postural i la respira-
ció de Pilates. Les classes 
començaran amb un escal-
fament, es faran exercicis 
de càrdio, sèries de braç, 
cames/glutis i esquena i s’a-
cabaran amb exercicis d’es-
tirament i relaxació final.  
Grup A:  
dimecres de 17 a 18.30 h
Grup B:  
dimecres de  18.30 a 20 h 
27 abril > 15 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Dàmaris Manresa

FITPILATES

El Tai-Txi és un art mar-
cial xinès mil·lenari i alhora 
apropiat per l’actualitat, que 
consisteix en una sèrie de 
moviments suaus i harmo-
niosos. La seva intenció 
és millorar la nostra salut. 
Combinant aquest movi-
ment corporal amb la con-
centració mental i respira-
ció conscient, generem un 
treball energètic interior que 
beneficia total la fisiologia 
del nostre cos.
Només cal roba còmoda i  
sabatilles amb sola plana. 
Dijous, de 10h a 11:30 h 
28 abril > 16 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec d’Angèlica  
Constantini,  
de Femtaichi

INICIACIÓ AL TAI TXI 

Aquestes classes estan di-
rigides a tota mena de per-
sones que vulguin tenir un 
cos-ment millor preparat per 
al dia a dia.
Neix de la unió de ioga i 
el Pilates i s’aprenen tèc-
niques de respiració, del 
ioga combinades amb mo-
viments típics del Pilates. 
Per a treballar el centre i les 
extremitats.
Amb aquesta mescla de dis-
ciplines treballem de forma 
més holística , millorem la 
postura, tonifiquem el cos, 
millorem la nostra flexibili-
tat, combatem dolors a les 
cervicals i lumbars i aconse-
guim tenir una consciència 
millor del nostre cos. 
Dilluns, de 9.30 a 11 h 
25 abril > 20 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Celeste Ayús 

IOGUILATES
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Pràctica meditativa enfoca-
da a l’atenció, és una acti-
tud davant el nostre dia a 
dia d’estar present. Ens in-
troduirem a les característi-
ques i les actituds per tenir 
una ment en calma, Farem 
pràctiques de mindfulness 
que ens ajudin a cultivar la 
serenitat, l’acceptació, la no 
impulsivitat, i d’altres amb 
les que potenciarem l’ale-
gria i la gratitud. Educa la 
teva atenció per posar-la al 
servei del teu benestar.
Divendres, de 12:30 a 14 h 
29 abril > 17 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Rebeca  
Bermúdez

MINDFULNESS

Taller destinat a tota mena 
de persones amb curiositat 
d’obrir la percepció, l’escol-
ta i deixar-se anar al joc a 
través del cos.
Navegarem per diverses 
dinàmiques a través del mo-
viment conscient i la medi-
tació guiada a l’inici i al final 
de la classe.
Viatjarem des de l’arrel a 
la superfície, des del petit 
en gran, mobilitzant el vell, 
l’ancorat, la qual cosa sobra 
per a permetre reconnectar-
nos amb un cos -ment més 
lliure, àgil i mòbil. 
Dilluns, d’11 a 12.30 h   
25 abril > 20 juny
Preu: 63,89 € (12 h) 
A càrrec de Celeste Ayús 

MOVIMENT CONSCIENT 

CUINA

Receptes delicioses per tren-
car l’estereotip de la cuina 
anglesa sense suc ni bruc!  
Dijous d’11. 30 a 13.30 h 
2 juny > 16 juny
Preu: 31.94 € (6 h) 
Suplement  
d’ingredients: 15 €
A càrrec de Muntsa  
Holgado

CUINA ANGLESA: TREN-
QUEM ESTEREOTIPS!

Un taller amb receptes de la 
nostra terra i amb productes 
de temporada.
Vols aprendre a cuinar plats 
tradicionals amb un toc crea-
tiu? Doncs vine i farem que 
els plats s’omplin de sabor. 
Dimarts, de 17 a 18.30 h 
26 abril > 14 juny
Preu: 63,89€ (12h) 
Suplement  
d’ingredients: 10 €
A càrrec d’Eva Alcaraz

CUINA CATALANA DE 
PRIMAVERA 

Si t’agrada cuinar però no 
vols estar hores a la cuina 
en aquest taller aprendràs a 
fer delicioses receptes en un 
tres i no res.
Grup A:  
dimecres, d’11 a 13.30 h 
Grup B:  
dimecres, de 18 a 20.30 h 
27 abril > 15 juny
Preu: 106,48 € (20 h) 
Suplement d’ingredients: 35 €
A càrrec Josep Vidal

CUINA CREATIVA DE 
PRIMAVERA PER A PER-
SONES MANDROSES 

Ara que arriba la primavera 
és un bon moment per millo-
rar i cuidar la nostra dieta.
En aquest taller pots apren-
dre a fer plats saludables i sa-
borosos i així donar-li la volta 
a les receptes del dia a dia. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
26 abril > 14 juny
Preu 63,89 € (12 h) 
Suplement  
d’ingredients: 10 €
A càrrec d’Eva  
Alcaraz

CUINA FRESCA I  
SALUDABLE 

A causa de la situació de prevenció davant el COVID-19 es 
recorda que només el professorat té accés a la manipula-
ció dels aliments per la preparació dels plats dels tallers.
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Per a preparar en un pim 
pam, peces d´artesania 
dolça molt espectaculars.
Amb quatre receptes base 
podràs omplir una taula va-
riada per a tots els gustos.
Aprendrem a elaborar el 
fons d’armari pastisser per 
a poder transformar peces 
simples en diferents opcions 
als convidats.
Voldran tastar-les totes!      
Dijous, de 17.30 a 19.30 h 
2 juny > 16 juny
Preu: 31,94 € (6 h) 
Suplement  
d’ingredients: 9 €
A càrrec de Cristina  
Cavo

REBOSTERIA PER 
DEIXAR BOCABADATS 
ALS CONVIDATS  
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Vols celebrar la revetlla i no 
saps què fer? 
Aprèn a fer un àpat de festa 
per lluir a taula amb ingre-
dients quotidians i sense 
complicacions.      
Grup A: dimecres 22 juny, 
d’11 a 13.30 h 
Grup B: dimecres 22  juny, 
de 18 a 20.30 h 
Preu: 13,31 € (2,5 h) 
Suplement  
d’ingredients: 10 €
A càrrec de Josep  
Vidal

MENÚ DE REVETLLA 

 

Faves, pèsols i espàrrecs 
són alguns dels tresors que 
ens porta la primavera per 
cuinar i gaudir-los amb re-
ceptes originals i creatives 
plenes de gust i color.      
Dilluns, de 18 a 20.30 h  
25 abril > 20 juny
Preu: 106,48 € (20 h) 
Suplement d’ingredients: 35 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA PER TRIOMFAR 
A CASA

Adaptarem algunes fórmules 
amb farines sense gluten.      
Dijous, de 17.30 a 19.30 h 
19 maig > 26 maig
Preu: 21,30 € (4 h) 
Suplement  
d’ingredients: 6 €
A càrrec de Cristina  
Cavo

REBOSTERIA SENSE 
GLUTEN 
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Viatgem des de la nostra cui-
na! Baos, briuats, hambur-
gueses tailandeses, dora-
yakis, patacons, michelada...      
Dijous, d’11.30 a 13.30 h 
28 abril > 12 maig
Preu: 31.94 € (6 h) 
Suplement  
d’ingredients: 15 €
A càrrec de Muntsa  
Holgado

STREET FOOD D’ARREU 
DEL MÓN  

Perquè els apassionats de 
la xocolata gaudeixin els 365 
dies de l´any d´aquesta ma-
tèria irresistible.
També aprendrem tècniques 
de com treballar el cacau i 
els seus derivats.      
Dijous, de 17.30 a 19.30 h 
28 abril > 12 maig
Preu: 31.94 € (6 h) 
Suplement  
d’ingredients: 9 €
A càrrec de Cristina  
Cavo

XOCOFOREVER 

A causa de la situació de prevenció davant el COVID-19 
es imprescindible la utilització d’hidrogel abans de la ma-
nipulació dels ordinadors del centre cívic. Tot el material 
s’anirà desinfectant durant el dia. 
Respecte als diferents horaris i cursos, un cop co-
mençats els tallers, el centre cívic pot proposar canvis 
de grup als usuaris per tal d’homogeneïtzar els nivells 
de les classes.

Aquest taller no està indi-
cat per a persones amb un  
deteriorament cognitiu mo-
derat-greu.
Grup A:  
dimarts, de 10.45 a 11.45 h  
Grup B:  
dimarts, de 12 a 13 h 
26 abril > 14  juny
Grup C:  
dimecres, de 10.45 a 11.45 h 
Grup D:  
dimecres, de 12 a 13 h 
27 abril > 15  juny
Preu: 35,04 € (8 h)
A càrrec de Maika Guirao

En aquest taller es realitzaran 
una sèrie de moviments que 
ajuden a estirar el múscul, els 
lligaments i els tendons a la 
vegada que incideixen en una 
millora de la mobilitat articular. 
Aquests estiraments ajuden 
a prevenir possibles lesions 
musculars i articulars i col·la-
boren al manteniment d’una 
postura correcta.
Grup A:  
dijous, de 9.30 a 10,30 h  
Grup B:  
dijous, de 10.30 a 11.30 h
28 abril > 16 juny
Preu: 35,04 € (8 h)
A càrrec de Maika Guirao

MEMÒRIA ESTIRAMENTS PER 
GENT GRAN

GENT GRAN
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En l’actualitat, la major part 
del que fem servir cada dia 
resideix al núvol; l’oci i l’entre-
teniment, la feina, les comuni-
cacions, els mapes, les foto-
grafies, l’administració, i bona 
part de les nostres vides. Tot 
i així no en sabem massa co-
ses. On és, qui el gestiona, 
com administrar-lo, i el més 
important; puc controlar-lo?
Vine i aprèn tot això i algunes 
coses més.
Grup A:  
dimecres, de 9.30 a 11h  
Grup B:  
dimecres, d’11.15 a 12.45 h 
27 abril > 18 maig
Preu: 26,28 € (6 h)
A càrrec de Jordi Joan Rubí

Cada vegada és més ne-
cessari saber gestionar els 
continguts generats pels 
mòbils. Una molt creixent 
activitat de les xarxes so-
cials, ens convida a apren-
dre a gestionar tots aquests 
continguts; majoritàriament 
fotos i vídeos. Perquè no 
els podem deixar sempre 
al mòbil? On els hem de 
guardar? Com els organit-
zem? Cada quant ho hem 
de fer?
No caldrà tenir cap expe-
riència prèvia. Només sa-
ber utilitzar mínimament el 
mòbil. No és imprescindible 
que els assistents portin els 
seus propis ordinadors però 
sí un pendrive.
Grup A:  
dimecres, de 9.30 a 11h  
Grup B:  
dimecres, d’11.15 a 12.45 h 
25 maig > 15 juny
Preu: 26,28 € (6 h)
A càrrec de Jordi Joan Rubí

GESTIÓ DEL NÚVOL  GESTIÓ DE LES FOTOS 
DEL MÒBIL  

Dimecres, de 12.30 a 13.30 h.  
Del 27 d’abril al 15 de juny.  
Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet. Un 
especialista us ajudarà a resoldre els dubtes i/o consultes.

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS

Música i moviment amb instru-
ments de petita percussió on 
treballarem la psicomotricitat, 
l’escolta, l’espera, el silenci o 
la interacció social entre altres 
coses creant un espai musi-
cal, segur i lliure.
Grup A: dilluns d’11 a 12 h 
(mares/pares amb infants dels 18 
als 36 mesos) 
Grup B: dilluns de 12 a 13 h 
(mares/pares amb infants dels 0 
als 18 mesos)
Grup C: dilluns de 16 a 17 h 
(mares/pares amb infants dels 0 
als 18 mesos)
25 d’abril > 20 de juny
Preu: 60,24€ (8 h)  
(1 adult + 1 infant)
A càrrec de Marta Oro de 
Múxics

Taller d’experimentació plàsti-
ca amb diferents materials per 
apropar als infants al llengua-
tge creatiu, al mateix temps 
que la vivència compartida 
reforça el vincle adult i infant.
Grup A: dimarts d’11 a 
12.30h (mares/pares amb infants 
nascuts entre el 2018 i el 2019) 
Grup B: dimarts de 17 a 
18.30h  (mares/pares amb infants 
nascuts entre el 2018 i el 2019)
26 d’abril > 14 de juny
Preu: 90,36 € (12 h)  
(1 adult + 1 infant)  
Plus de material: 20 €
A càrrec de Sandra Ro-
dríguez d’Experiències 
Creatives

MÚSICA EN FAMÍLIA  EXPERIÈNCIES CREATI-
VES EN FAMÍLIA  

Inscripcions:
Les inscripcions es realitzaran a través del nostre web a 
partir del dilluns 4 d’abril: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laura-
nia/l/13/3458/expressions-de-la-saleta

A causa de la situació de prevenció davant el COVID-19 
és imprescindible la utilització d’hidrogel abans d’entrar a 
l’aula. Tot el material s’anirà desinfectant durant el dia.

Activitats puntuals o trimestrals on poder gaudir en família a 
partir de tallers artístics i experimentacions. Totes les propos-
tes són cuidades i adaptades a les necessitats dels infants. 

TALLERS DE L’ESPAI FAMILIAR LA SALETA

FAMILIARS: EXPRESSIONS DE LA SALETA

TALLERS TRIMESTRALS
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Taller on aprendràs a fer aquest massatge al teu bebè 
i en el qual podràs compartir amb altres mares i pares 
moments o situacions similars a la teva. 
Divendres de 10.30 a 12 h (mares/pares amb nadons d’1 a 8 mesos) 
6 de maig > 3 de juny
Preu: 56,47€ (7,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec d’Adriana Lloret, educadora de massatge infantil per 
AEMI

Tallers puntuals d’experimentació i joc amb diferents ti-
pus de materials on poder gaudir en família. 
• EXPERIMENTACIÓ AMB PAPER, 27 d’abril
• JUGUEM AMB HERBES AROMÀTIQUES, 11 de maig
• JUGUEM AMB LA LLUM, 25 de maig
• CAPSES I CABANES: UN MÓN PER RECREAR, 8 de 

juny
Dimecres, de 17.30 a 19 h (mares/pares amb infants de 12 mesos a 
3 anys)
Preu: 7,53€ (1,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

MASSATGE INFANTIL 

SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC 
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TALLERS PUNTUALS
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     Gran de Gràcia, 155

barcelona.cat/ccvil.laurania
informacio@vilaurania.net

De dilluns a divendres, de 9 a 22 h;  
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.


