INSCRIPCIONS
Inici de les inscripcions: dilluns 4 d’abril de 2022. En línia, a partir de les 7 h
i presencials, a partir de les 9 h.
- En línia a través de www.golferichs.org
- Al centre cívic: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h i dissabtes de
10 a 13.30 h

N Curs nou
L Curs en línia

Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de l’Eixample:
• Les places són limitades en totes les activitats.
• Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà de pagar en efectiu el primer dia de classe.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import, excepte en cas
d’anul·lació total del taller per part de l’organització.
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les
sessions i l’horari.
Mesures de prevenció per la Covid-19
• Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin en cada moment.
• En cas que la situació sanitària derivada de la COVID no permeti el desenvolupament de l’activitat de manera presencial, el centre podrà adaptar
el format d’aquesta activitat perquè es realitzi de manera virtual, sense
que això suposi un retorn de l’import pagat, ja que el taller no es considerarà cancel·lat o suspès.
• Es recomana el pagament amb targeta o fer la inscripció en línia.

CIÈNCIES I HUMANITATS
IL·LUMINEM ELS FORATS
NEGRES: INICIACIÓ A
L’ASTROFÍSICA I A LA
GRAVITACIÓ
Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 28 d’abril (8 sessions)
Preu: 63,89 €
Els forats negres són un dels fenòmens més extrems de l’Univers:
quan es mouen, distorsionen l’espai temps; quan passen per davant
d’una estrella, són capaços de
desviar la seva llum, i quan xoquen
produeixen més energia de la que
els humans podríem utilitzar mai.
En aquest curs explorarem l’astronomia, la gravitació i altres àmbits
de la física del cosmos a través
dels forats negres. Veurem també
conceptes capdavanters, com per
exemple el Big Bang, les supernoves i les ones gravitacionals.
Professor: Daniel Marín

LA POR: DIMENSIÓ FILOSÒFICA,
SOCIAL I CULTURAL
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 63,89 €

La por és tan universal com difícil

de poder definir amb precisió. Potser la seva presència, que tot ho
abasteix dins l’esfera humana, ha
fet d’ella un objecte summament
interessant, no només per a la
reflexió, també per a l’art. Reflexionarem al voltant d’aquest concepte: des del pànic al sobrenatural fins a l’ansietat, l’angoixa o la
por a l’altre, passant per pors més
concretes com la por a ser substituït per una màquina o, en última
instància, la por a no saber qui és
un mateix i quin sentit té la seva
existència o, encara pitjor, descobrir-ho i espantar-se.
Professor: Álex Mesa
TEMPS DE REVOLUCIONS:
FILOSOFIA, CIÈNCIA I CULTURA
AL SEGLE XIX
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Encetem la tercera part del nostre
recorregut per la Modernitat. El segle XIX ens proveeix de relacions
intenses entre ciència, cultura i filosofia. Les dones, amb l’emergència
del moviment feminista i la Convenció de Seneca Falls, tenen molt a
dir-nos. El Romanticisme, el darrer

gran moviment cultural europeu,
mostra tota la seva esplendor i
les seves limitacions. Assistirem a
la consolidació de la democràcia
liberal, dels socialismes, els nacionalismes i el colonialisme. Personatges com G.W.F. Hegel, Auguste Comte, Arthur Schopenhauer, J. Stuart Mill, Harriet Taylor,
Flora Tristán, Karl Marx, Friedrich
Nietzsche o Lou Andreas Salomé
seran les nostres referències. Amb
elles i ells valorarem les línies de
continuïtat de la Il·lustració i la deriva que ens conduirà al segle XX.
Professor: Xosé Manuel Diaz
L’ESPAI POST SOVIÈTIC
DE L’ÀSIA CENTRAL I LES
RELACIONS DE PODER DE
RÚSSIA
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 26 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Per què les antigues repúbliques
soviètiques de l’Àsia Central (els
istan) no han aconseguit crear una
unió a l’estil de la UE? Per què Ucraïna és tan important per a Rússia?
Quines són les aliances de Rússia per tractar de fer front a Occident? Abordarem aquestes i altres
qüestions, coneixerem millor algun
d’aquests països que gairebé no
ocupen espai a les notícies, i tractarem temes geopolítics, de caràcter social, econòmic i demogràfic.
Professora: Rokayah Navarro
LES GRANS BATALLES DE
L’ANTIC EGIPTE
Dijous, de 17.30 a 19.00 h
Inici: 21 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

La guerra ha estat molt present al
llarg de la història de la humanitat. Els conflictes bèl·lics han forjat
grans imperis, però també els han
fet desaparèixer, deixant en tots
els casos un llegat a les generacions futures. L’antic Egipte no en va
ser una excepció. En aquest curs
veurem com va evolucionar el seu
exèrcit al llarg de més de 3000 anys
d’història, les seves conquestes,
tàctiques militars i com, a partir
de la interacció, va millorar el seu
arsenal militar adaptant-lo a les
seves necessitats. Analitzarem les
batalles més importants i els protagonistes que, amb les seves accions, van fer capgirar els esdevenirs
històrics d’una zona que encara
avui en dia es troba immersa en un
conflicte permanent.
Professor: Josep M. Barrés

GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Inici: 26 abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €
Ens endinsarem en l’obra de deu
grans directors de cinema que,
amb la seva obra, van contribuir a
sedimentar el llenguatge cinematogràfic a Europa. Durant un trimestre
repassarem l’estil de grans mestres
de les avantguardes i el cinema narratiu de diferents països, de pioners
com Victor Sjöström o G. W. Pabst,
a autors compromesos amb el seu
art com Luchino Visconti o Jean
Cocteau. I ho farem analitzant a
fons les seves principals pel·lícules
en cadascuna de les sessions.
Professor: Enric Ros

CINC GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA CONTEMPORANI
L
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 2 de maig (5 sessions)
Preu: 33,94 €
Un taller dedicat a la revisió i l’anàlisi de l’obra d’alguns dels directors
més importants del cinema actual,
des de cineastes ja clàssics encara en actiu, com Martin Scorsese
o Pedro Almodóvar, a autors més
recents i agosarats com Céline Sciamma. En aquestes cinc sessions,
gaudirem de desmuntar plegats
l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els significats i les simbologies
ocultes del millor cinema d’avui.
Professor: Enric Ros
ANEM AL TEATRE
Dijous, de 19.30 a 21 h
Inici: 21 d’abril
(5 sessions quinzenals)
Preu: 39,93 €
Una trobada quinzenal per comentar el bo i millor de la cartellera teatral barcelonina. Comentarem les
obres des d’un punt de vista crític,
tècnic i històric amb l’actriu Mònica Glaenzel. Les entrades aniran a
càrrec dels participants.
Professora: Mònica Glaenzel

APASSIONA’T PER L’ÒPERA
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Inici: 27 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €
Aprofundirem en el coneixement
de les obres programades aquesta
temporada als grans teatres d’òpera del nostre país. Analitzarem el
context dels autors i gaudirem de
les millors versions. Durant aquest
trimestre estudiarem les tres òpe-

res que Mozart va compondre en
col.laboració amb Lorenzo da Ponte.
Professor: Joan Martínez Colás
DESCOBRIM BARCELONA PAS
A PAS
Dimarts, de 10.30 a 13 h
Inici: 19 d’abril
(5 sessions quinzenals)
Dimarts, de 10.30 a 13 h
Inici: 26 d’abril
(5 sessions quinzenals)
Dijous, de 17 a 19.30 h
Inici: 21 d’abril
(5 sessions quinzenals)
Preu: 66,55 €
Passejarem per diferents barris de
Barcelona per conèixer la història,
el patrimoni, curiositats i diversos
indrets especials de la nostra ciutat. Aquest trimestre descobrirem
alguns barris com Canyelles, El
Congrés i els Indians, Sant Just i
Pastor, Vilapicina i la Torre Llobeta (sector Vilapicina) i el Poblenou
(sector mar).
Professor: Oleguer Biete

INTERIORS DE BARCELONA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 21 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Aquesta primavera descobrirem
interiors desconeguts o poc visitats per la majoria de barcelonines
i barcelonins. Visitarem alguns indrets dels quals normalment n’hem
sentit a parlar però que potser no
hem visitat mai, i altres espais dels
quals, majoritàriament, en tenim
ben poca coneixença però que no
per això són menys sorprenents i
interessants: La Fundació Tàpies,
el Museu de Carrosses fúnebres, el
Palau Güell, el Museu Can Framis
de la Fundació Vila Casas, i el Cementiri de Montjuïc, entre d’altres.
Les entrades aniran a càrrec dels
participants i es pagaran el primer
dia de classe.
Professor: Oleguer Biete

CAMINADES AMB HISTÒRIA

N
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 28 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Ens sembla que ja ho coneixem tot
de Barcelona, però la Ciutat Comtal té un passat ric ple d’històries i
anècdotes que configuren la base
de la ciutat que és ara. Us proposem sortir a la recerca d’aquells
petits detalls, de les restes de totes
les ciutats que va ser, i que també
són la nostra, per entendre-la i conèixer-la millor: la Barcino romana,
la medieval, la jueva, la guerrera, la
industrial, la moderna.
Professora: Judith Soler

VIATGI A MUSEUS I
EXPOSICIONS
Dimecres, d’11 a 13 h
Inici: 27 d’abril (7 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 27 d’abril (7 sessions)
Dijous, de 17 a 19 h
Inici: 28 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Judith Soler
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 26 d’abril (7 sessions)
Dijous, de 10 a 12 h
Inici: 28 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Professora: Pilar Rueda

Visita les exposicions de Barcelona de la mà de l’experiència d’una
professional. Entrades a càrrec
dels participants.

CUINA
Tots els cursos de cuina seran demostratius, donat que la situació sanitària no permet l’intercanvi de material i aliments. Caldrà abonar un
suplement el primer dia de classe.
CUINA GURMET
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 26 d’abril (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Deixa anar la teva creativitat a la
cuina. Receptes diverses basades
en productes de temporada. Utilitzarem els ingredients del dia per
elaborar composicions especials i
també per actualitzar els àpats de
casa. Cuinarem receptes amb toc
d’autor per impressionar els comensals: aperitius originals, plats
principals i postres per a tots els
gustos. Receptes modernes i a la
vegada accessibles.
Professora: Elisabeth Cuevas
CUINA FRESCA DE TEMPORADA
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 31 de maig (4 sessions)
Preu: 42,59 €

Amb l’arribada del bon temps fa
més mandra posar-se davant dels
fogons i venen de gust receptes
més fresques. Aprendrem a preparar menús refrescants pels calorosos dies de primavera i estiu, per
gaudir a l’aire lliure. Cuinarem des
de plats més complets a propostes
per a picar o fer l’aperitiu.
Professora: Elisabeth Cuevas

na de teló de fons. Receptes senzilles, ràpides i per a tots els nivells.

CUINA COREANA
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 26 d’abril (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Professor: Josep Vidal

Anima’t a conèixer el meravellós
món de la cuina coreana. La gastronomia d’aquest país es caracteritza per una cuina senzilla, divertida, molt saborosa i altament
nutritiva. Introduirem els ingredients essencials, aprendrem els
plats clàssics i, a més, en descobrirem l’origen i algunes anècdotes
curioses.
Professora: Jenny Chih-Chieh Teng
CUINA COREANA D’ESTIU
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 31 de maig (4 sessions)
Preu: 42,59 €

CUINA CREATIVA
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 26 de maig (4 sessions)
Preu: 42,59 €

La imaginació, la innovació i les noves experiències són les bases de
la cuina creativa. Treballarem matèries primeres molt fresques per
elaborar uns plats que faran que
els cinc sentits siguin protagonistes a la cuina.
Professor: Josep Vidal

N

La cuina tradicional coreana és
molt estacional. Les sopes i estofats de l’hivern deixen pas als
plats típics de l’estiu amb tot de
productes de temporada. Cuinarem receptes saludables, saboroses i que ens ajudaran a combatre
la calor.
Professora: Jenny Chih-Chieh Teng
CUINA JAPONESA
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 20 d’abril (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Darrerament la cuina japonesa ja
és bastant coneguda. Essent fàcils
de preparar, cuinarem plats casolans, utilitzant condiments orientals per poder gaudir de la gastronomia japonesa a casa.
Professora: Miho Miyata
BENTO: RECEPTES JAPONESES
PER ANAR DE PICNIC
N
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 25 de maig (5 sessions)
Preu: 53,24 €
El bento és una ració de menjar
preparat per emportar, bastant
comú a la gastronomia japonesa,
que sol incloure arròs, carn o peix,
i una guarnició a base de verdures. Aprendrem receptes senzilles
i equilibrades per menjar a la feina
o per anar de pícnic.
Professora: Miho Miyata
CUINA PER A MANDROSOS
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 21 d’abril (5 sessions)
Preu: 53,24 €

Posar-te a cuinar et fa una mandra
infinita? Deixa’t seduir pels fogons,
en un tres i no res et trobaràs vivint
una història apassionant amb la cui-

CREATIVITAT
URBAN SKETCHING
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Coneixeràs i podràs desenvolupar
la tècnica i tots els recursos artístics per a crear el teu propi quadern de dibuix urbà. Dibuixaràs a
l’exterior en diferents localitzacions, utilitzant diversos materials
com l’aquarel·la i els retoladors. El
paisatge urbà t’ofereix l’oportunitat
d’incloure en un mateix dibuix des
de la vegetació natural d’un parc o
l’arquitectura i solidesa dels edificis, fins a l’animació i el rebombori de la gent i els vehicles que la
transiten. Aprèn, també, a gaudir
del dibuix, passant-t’ho bé dibuixant i aconseguint uns resultats
que no t’imagines. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professor: Sergio Moreno
SCRAPBOOKING
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 28 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Aquesta tècnica manual i creativa consisteix a crear àlbums de
records decorant-los amb retalls,
fotos, cintes, segells, botons, etc.
Combinarem les diverses tècniques que s’utilitzen avui dia per tal
d’assolir un resultat original i creatiu: enquadernar, estampar, aplicar
embossing, etc. Prendrem contacte amb les diferents eines i estils
de treball per tal de fer un projecte
a cada sessió. Caldrà abonar un
suplement per a material el primer
dia de classe.
Professora: Maria Torras

INICIACIÓ AL DIBUIX
Dimecres, de 10 a 12 h
Inici: 27 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Partint d’exercicis d’observació
aprendrem a identificar elements
clau per a planificar el dibuix, com
la composició, la llum, el volum, la
línia o la taca. Tothom pot aprendre
a dibuixar. El material va a càrrec
de l’alumnat i es detallarà el primer
dia de classe.
Professora: Emma Sánchez Fenech
DIBUIX ARTÍSTIC
Dilluns, de 17 a 19 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Si ja t’has iniciat en el dibuix i vols
continuar avançant, en aquest curs
podràs incorporar nous coneixements i una pràctica més profunda
d’aquesta disciplina artística. Treballarem una varietat interessant
de materials que seran el complement adequat per trobar la teva
forma d’expressió individual. En
un futur pròxim podràs desenvolupar els teus propis temes i composicions en aquesta activitat que
requereix dedicació, experimentació i esperit lúdic. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professor: Sergio Moreno
PINTURA A L’OLI
Divendres, de 10 a 12 h
Inici: 22 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Aprendràs a utilitzar una infinitat
de recursos per aplicar la pintura
a l’oli: pinzells, brotxes, espàtules,
draps, esponges, raspalls i, fins i
tot, els dits. Desenvoluparàs tècniques tradicionals i experimentals.
No calen coneixements previs,
tan sols interès per a l’activitat artística. El material va a càrrec de
l’alumnat i es detallarà el primer
dia de classe.
Professor: Sergio Moreno
AQUAREL·LA – NIVELL
AVANÇAT
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici: 26 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

N

Aprofundirem en la tècnica de
l’aquarel·la: en les aiguades, els
degradats, les transparències, en
el coneixement del color, buscant
la paleta i la línia de cada alumne.
Donarem també unes primeres

passes en el dibuix al natural i les
particularitats compositives de cadascuna de nosaltres, per passar a
fer paisatges inspirats en presentacions audiovisuals de l’obra de
diferents aquarel·listes, que ens
serviran per explicar, i intentar copiar, les diferents maneres de treballar i entendre l’aquarel·la.
Professora: Marta de Tramabarceló
INICIACIÓ A L’AQUAREL·LA
Dimarts, de 19.15 a 21.15 h
Inici: 26 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Iniciar-se a l’aquarel·la és iniciar-se
al color, a la composició, la taca
en forma d’aiguada continguda en
una pinzellada, una tècnica subtil i
delicada, brillant i enèrgica, abstracta i de pertorbador realisme.
Amb exercicis senzills, gestuals,
d’estudi cromàtic, anireu perdent
la por per anar fent vostre un medi
tan generós com l’aquarel·la i trobar un estil propi. El material va a
càrrec de l’alumnat i es detallarà el
primer dia de classe.
Professora: Marta de Tramabarceló
ESCRIPTURA CREATIVA
Dimecres, de 10.30 a 12 h
Inici: 27 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que pretenen iniciar-se en la creació literària a través de la tècnica narrativa i servirà
de base per aprendre com funcionen tant el relat com la novel·la.
Té una orientació pràctica d’experimentació i de recerca de la pròpia
veu i un estil personal. La finalitat
és potenciar la creativitat, desenvolupar les idees i convertir-les en
històries que atrapin als lectors i
lectores.
Professora: Débora Castillo

RECURSOS
CERÀMICA D’INSPIRACIÓ
JAPONESA
Dimecres, de 17 a 19 h
Inici: 27 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Aprèn a fer peces d’inspiració japonesa per completar la vaixella,
com poden ser bols, plats o culleres. Caldrà abonar un suplement
per material el primer dia de classe.
Professor: Vicente Rivera

JARDINERIA
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 28 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Aquest taller vol donar unes nocions bàsiques de cultiu de plantes
en test, començant pels tipus de
substrats, fins a arribar a les plagues i malalties més comunes i als
seus tractaments, siguin químics
o ecològics. Una part del curs
serà pràctica, sobretot pel coneixement dels tipus de substrats i
les plagues. Caldrà abonar un suplement per material el primer dia
de classe.
Professora: Marta Pitet
APRÈN A FER SERVIR LA
MÀQUINA DE COSIR
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Aprendràs a fer servir la màquina
de cosir des de zero. Et familiaritzaràs amb el mecanisme de la
màquina, aprendràs a preparar-la
per cosir i a utilitzar diferents tipus
de puntada i accessoris segons
ho requereixi cada projecte. Cal
portar màquina de cosir pròpia. El
material va a càrrec de l’alumnat i
es detallarà el primer dia de classe.
Professora: Àngela Verdugo
TREU PROFIT DEL MÒBIL
Divendres, de 9.30 a 11.30 h
Inici: 29 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Actualment la majoria de les persones tenim un mòbil amb el qual
fem fotos, descarreguem arxius,
ens connectem amb persones que
estan fora o fem classes en línia.
En aquest curs aprendrem a configurar el mòbil per obtenir un major
rendiment, aplicacions o sistemes
que ens permetin fer el mateix però
millor, més senzill i més ràpid. Coneixerem els sistemes per buscar
informació, guardar, compartir o
accedir a continguts en línia; descobrirem aplicacions pràctiques i
gratuïtes que ens faran gaudir encara més del món digital. Cal tenir
un dispositiu amb sistema operatiu
Android. Cal tenir coneixements
d’ús del telèfon mòbil.
Professora: Flor Sila Rodríguez

FOTOGRAFIA DE CARRER AMB
EL MÒBIL
N
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 26 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €
El mòbil ens permet fotografiar ràpidament allò que veiem. Fàcil, àgil
i sempre amb nosaltres, la càmera
del mòbil ens permet capturar un
instant. La fotografia de carrer o
urbana és un dels gèneres de la
fotografia per excel·lència. Aquest
taller proposa exercitar amb el mòbil els aspectes tècnics més àgils,
centrant la mirada a registrar el
pols del carrer, treballant la llum,
la composició, el contingut, la intenció... Intentarem redescobrir la
teva pròpia arquitectura visual a
través dels patrons rítmics del carrer aplicats en la fotografia.
Professor: Ricard Badia
ITALIÀ ELEMENTAL
Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 27 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Cal tenir certes bases de l’idioma:
Indicatiu present (verbs regulars/
irregulars/ reflexius); substantiu
(gènere/número); article determinatiu/indeterminat; adjectiu qualificatiu; adjectiu possessiu; preposicions.
Professor: Giovanni Valle
ANGLÈS DES DE ZERO
Dilluns, de 16.15 a 17.45 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 63,89 €

N

Adreçat a qui vol iniciar-se des de
zero en aquesta llengua. A través
d’exercicis pràctics s’aprendrà la
gramàtica i el vocabulari per poder
mantenir una conversa bàsica.
Professor: Ramon Codina
ANGLÈS ELEMENTAL
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 28 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Cal tenir domini del simple present, simple past i simple future
(nivell A1).
Professor: Ramon Codina
CONVERSA EN ANGLÈS
Dilluns, de 18 a 20 h
Inici: 25 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professor: Ramon Codina

Divendres, de 17.30 a 19 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Cal tenir un nivell intermedi (B1).
Professora: Connie Badrines
CONVERSA EN FRANCÈS
Dilluns, de 9.30 a 11.30 h
Inici: 25 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

tència espanyola a partir de l’obra
de Chicho Sánchez Ferlosio. Dividit en una part teòrica i un petit
taller pràctic d’interpretació d’una
o més peces, el curs proposa donar una visió general de la història
de la cançó durant la Guerra Civil i
els anys més durs del franquisme.
Professor: Alessio Arena

Cal tenir un nivell intermedi-alt.
Professora: Nathalie Souron

INICIACIÓ AL BALLET PER A
ADULTS

EXPRESSIÓ

Divendres, de 17 a 18.30 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

INICIACIÓ A LA GUITARRA
ACÚSTICA
Divendres, de 18 a 19.15 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 59,90 €

Ens iniciarem a la guitarra amb els
acords bàsics per a després començar a conèixer la tècnica de
la mà dreta i començar a tocar les
primeres cançons. El primer dia
ens trobarem a Golferichs, la resta al CEMB (Gran Via, 498 baixos
–davant de Golferichs). Cal portar
l’instrument. No cal tenir coneixements musicals.
Professorat: CEMB
CANT I TÈCNICA VOCAL
Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Inici: 21 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

El taller està adreçat a persones
sense experiència que vulguin
aprendre les bases del cant modern. Es faran exercicis de tècnica
vocal i de relaxació i s’aprendran
exercicis d’escalfament vocal. Es
cantarà en conjunt per superar la
por i els bloquejos emocionals.
Els objectius del taller són millorar, afinar, conèixer la tècnica
vocal i, conjuntament, descobrir,
treballar, revolucionar i desbloquejar la veu a través del treball en
grup. No es requereix cap mena
d’experiència vocal o musical.
Professora: Romina Alejandra
Hayde
CANÇONS DE LA RESISTÈNCIA
ESPANYOLA AMB ALESSIO
ARENA
N
Dissabte, d’11.30 a 13.30 h
Inici: 30 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €
Repassem el cançoner de la resis-

Et fascinen els moviments del ballet clàssic? Ara tens l’oportunitat
de treure’t l’espineta! Treballarem
a partir dels elements bàsics que
ens brinda la tècnica clàssica
per a focalitzar-nos en el reconeixement del nostre propi cos,
ampliant les nostres possibilitats
físiques i expressives.
Professora: Sofia Girbau
BALLET PER A ADULTS –
INTERMIG
Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Si ja coneixes el llenguatge i les
postures bàsiques del ballet clàssic i vols continuar aprenent, ara
tens una bona oportunitat. A les
classes es refermaran els coneixements bàsics ja adquirits i s’aprendran nous passos, girs i salts.
Professora: Sofia Girbau
COUNTRY
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 63,89 €

El ball country no només relaxa i
anima, com tots els balls, sinó que
és un exercici molt beneficiós en
processos positius en el cervell;
sincronia, psicomotricitat i memòria milloren amb la seva pràctica.
Professor: Carles Molina
SWING SOLO
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 27 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Aprendrem els passos i alguns
conceptes del ball, tot combinant
l’aprenentatge i la diversió.
Professorat: Swing Cats

Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Aprendrem els passos bàsics per
moure’ns al ritme del rock & roll i
el swing. Deixa’t anar i trasllada’t
als bojos anys vint! Cal apuntar-se
en parella que formi part de la mateixa unitat familiar.
Professora: Pilar Pintor
BALLS LLATINS
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 26 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Treballarem la salsa en línia i la bachata moderna. Coneixerem cada
estil per separat i aprofundirem a
poc a poc començant des de zero.
Professor: Jafeth Gálvez
BALLS DE SALÓ
Divendres, de 19.30 a 21 h
Inici: 22 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Aprendrem les tècniques i passos
bàsics per iniciar-nos en l’art dels
balls de saló (vals, bolero, pas doble, entre d’altres). Cal apuntar-se
en parella que formi part de la mateixa unitat familiar.
Professora: Pilar Pintor
DANSA CONTEMPORÀNIA
Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 63,89 €

Treballarem les tècniques més
conegudes i actuals de la dansa
contemporània (Release, Limón,
Contact, Flying Low) a partir de la
descoberta del propi cos i la cerca del moviment original i natural
de cadascú.
Professor: Jafeth Gálvez

Pensat per a les persones preocupades pels oblits i pèrdues de
memòria. Es treballen tècniques
per a una millor qualitat de vida.
Professora: Isabel Cayuela
CERVELL EN ACCIÓ. ACTIVA
LA MENT
Dimarts, de 16.45 a 18.15 h
Inici: 26 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

Treballarem sobre totes les diferents funcions del nostre cervell,
mitjançant exercicis molt dinàmics i al teu ritme. Els exercicis
els farem en paper i també amb
el mòbil, trencant amb la bretxa
digital. Les millores són notables
en poques sessions. Tot això en
un ambient inclusiu, respectuós,
cordial i de seguretat.
Professora: Isabel Belmonte
MARXA NÒRDICA
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Dimarts, de 10 a 12 h
Inici: 26 d’abril (8 sessions)
Dimecres, de 17 a 19 h – NOU
GRUP
Inici: 27 d’abril (8 sessions)
Preu: 85,18 €

Esport basat en la utilització d’uns
bastons específics per caminar o
córrer. És una activitat física suau
i completa en la qual es treballen el
80% dels músculs del cos. Practicar-la millora la capacitat respiratòria, la funció cardíaca i la zona
del genoll i l’esquena i ajuda a prevenir l’osteoporosi. És necessari
portar bastons de marxa nòrdica.
Professorat: Bendhora
GIMNÀSTICA GAC
Dijous, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 21 d’abril (9 sessions)
Preu: 59,90 €

Exercicis per tonificar glutis, abdominals i cames. Per enfortir les

HIPOPILATES
Dijous, de 9.30 a 10.45 h
Inici: 21 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €

Tècnica que combina el pilates
amb exercicis hipopressius.
Professora: Bady Domingo
GIMNÀSTICA SUAU I
RELAXACIÓ
Dimecres, de 10.15 a 11.30 h
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €

Sessions d’exercici suau, especialment indicat per a persones que no
volen deixar de fer exercici.
Professora: Tito Palau
ESTIRAMENTS
Dimecres, de 17 a 18.15 h
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €

Exercicis suaus per flexibilitzar i enfortir tota la musculatura. D’impacte baix, però que ens donen bons
resultats per a la millora general.
Professora: Tito Palau
PILATES
Dilluns, de 19.45 a 21 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Bady Domingo
Dijous, de 10 a 11.15 h
Inici: 21 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Dijous, de 20 a 21.15 h
Inici: 21 d’abril 9 sessions)
Preu: 59,90 €
Professora: Carlota Fernández

El Hatha Vinyasa yoga és una pràctica dinàmica, de més intensitat,
que uneix de forma orgànica respiració i moviment, i que conté els
elements necessaris per a un cos
i una ment en equilibri, amb una
relaxació final per integrar els beneficis de la pràctica.
Professora: Nina Piulats
IOGA
Dilluns, de 10 a 11.15 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Dilluns, d’11.30 a 12.45 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Marie-Hélène Nuc
Dimecres, de 10 a 11.15 h – NOU
GRUP
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Professora: Nina Piulats
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Professora: Edel Cases
Dilluns, de 18 a 19.15 h
Inici: 25 d’abril (8 sessions)
Preu: 53,24 €
Professora: Bady Domingo
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h
Inici: 19 d’abril (10 sessions)
Dimarts, de 20 a 21.15 h
Inici: 19 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Professor: Josep Montesinos

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics són els dissabtes, de 10.30 a
13.30 h, si no s’indica el contrari.
Preu: 15,97 €. Places limitades.

EL PARC DE LA CIUTADELLA
Dissabte 14 de maig

Aquesta visita guiada al Parc de la
Ciutadella ens permetrà conèixer
la història d’una part de la ciutat
medieval i moderna: el barri medieval i modern de la Ribera, la
construcció de la fortalesa de la
Ciutadella, i la seva adequació
posterior com a seu de la primera
exposició universal de Barcelona
l’any 1888, fins a l’actualitat. Coneixerem, així, la seva història, el
seu patrimoni arquitectònic i algun
dels seus misteris.
Professor: Jordi Pisa
CURIOSITATS AL BARRI DE LA
FONT DE LA GUATLLA
Dissabte 21 de maig

La Font de la Guatlla és un barri
curiós, atípic, i amb força contrastos. Situat a la part més baixa de
la falda de Montjuïc, a tocar de la
Gran Via, engloba un conjunt interessant i divers de carrers i cases
construïts en diferents moments
des de finals del segle XIX i, sobretot, al llarg del segle XX. Antigament havia sigut una zona rural a
tocar de Barcelona i de l’antic poble de Sants, amb algunes masies
disperses envoltades de camps,
però aquest paisatge canvià amb
l’arribada de la industrialització a

Dissabte 28 de maig

Roda el món i torna al Born és el
títol d’un llibre d’Oleguer Junyent
publicat l’any 1910, en el qual l’autor relata els seus viatges en una
època en què la gent acostumava
a viatjar poc. Tanmateix, el Born
havia estat segles enrere un centre neuràlgic de la Mediterrània on
confluïen més de 30 llengües diferents i on les botigues del quarter
oferien productes d’arreu. Entre
els seus carrers, l’agitada vida artesana i comercial forjà un caràcter
únic en el barri més actiu i poblat
de la ciutat comtal.
Professor: Marc Jobani
AVE BARCINO
Dissabte 28 de maig

Fa 2.000 anys, un grup de legionaris retirats, després de les guerres
Càntabres, van decidir fundar la
Colonia Iulia Ausgusta Faventia
Paterna Barcino, en uns terrenys
molt fèrtils al costat de Montjuïc,
ben comunicada per mar i terra i
amb un clima força bo. Una colònia comercial, exempta de pagar
impostos a Roma i amb un nivell de
vida força alt. El “resort” ideal per
un retir ben guanyat. Un matí per
fer un estudi complet del perímetre
de Barcino, descobrir la seva fundació, les indústries, la política, la
religió, l’oci i els negocis.
Professora: Meritxell Carreres,
d’AdaptamBCN
DESCOBERTA DEL NUCLI
HISTÒRIC DEL VELL SARRIÀ
Dissabte 11 de juny

Passejarem pel nucli històric de
l’antic poble de Sarrià, al voltant
del carrer Major. Visitarem l’antiga
església de Sant Vicenç, la Casa
de la Vila, la Casa Queraltó, el mercat, Can Foix, el passatge Mallofré,
el Reial Monestir de Santa Isabel,
Can Senillosa.
Professora: Carolina Chifoni

Professora: Meritxell Carreres,
d’AdaptamBCN

ITINERARIS TEMÀTICS

GABRIEL FERRATER A
BARCELONA
Dissabte 7 de maig

Gabriel Ferrater va néixer a Reus
l’any 1922 i va morir a Sant Cugat
del Vallès el 1972. Entre els anys
1952 i 1963, Ferrater va residir
a la ciutat de Barcelona, i és en
aquesta etapa en què va escriure i publicar la seva obra poètica.
Per commemorar els 100 anys del
naixement i els 50 de la mort de
Gabriel Ferrater, us proposem un
itinerari literari, per Sarrià i Sant
Gervasi, que ressegueix les passes del poeta per la ciutat, i ens
convida a gaudir de la descoberta,
o de la relectura, de la seva poesia.
Professora: Maria Nunes
LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 7 de maig

Visita guiada a la colònia industrial considerada un dels referents
de l’obra de Gaudí i declarada Bé
d’Interès Cultural l’any 1990. L’entorn tranquil de la colònia tèxtil fa
que en passejar pels seus carrers
et traslladis a l’atmosfera del segle
XIX. A més dels edificis singulars,
la Cripta de Gaudí, també compta
amb un centre d’interpretació amb
una exposició permanent que ajuda a apropar-nos al dia a dia de la
colònia. L’accés al recinte requereix el pagament d’una entrada que
anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

NOSOTROS, LOS MALDITOS.
LA CONTRACULTURA A
BARCELONA (1974-2006)
Dissabte 4 de juny

Amb els seus articles a la revista
Star, Pau Malvido es convertí en
cronista de la contracultura dels
anys 70. Anys després, els seus
articles serien publicats amb el
títol Nosotros, los malditos. En
aquesta ruta llegirem poesia, cròniques, diaris, cançons d’alguns
i algunes de les poetes, músics i
activistes de la contracultura barcelonina. Des del moviment hippy
dels anys 1970, al punk dels anys
1980 i el moviment okupa dels
anys 1990. Qui eren? Com vivien?
Contra què protestaven? Descobrirem que la cultura també pot
ser una forma de protesta.
Professor: Pere Cowley
LA FESTA DEL CORPUS
CHRISTI A BARCELONA: L’OU
COM BALLA
Dijous 16 de juny, de 10 a 13 h

Gaudirem d’una de les festes més
antigues de la ciutat de Barcelona.
Reculant fins al segle XVII, podrem
copsar espais, arquitectures, patis, que al voltant de la festivitat de
l’ou com balla, ens permetran passejar pels carrers més antics de la
Barcelona medieval. La Parròquia
de Santa Anna, l’Ateneu Barcelonès, la Casa de l’Ardiaca, ens rebran guarnits de flors per mostrar
la millor cara dels seus brolladors,
pous, jardins i claustres.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS DE NATURA
Els itineraris de natura són de 10
a 13 h. Per poder gaudir d’aquestes sortides és recomanable tenir un mínim de condició física i
anar equipat amb el material i el
calçat adient.
LA CARICATURA DEL CANT
DELS OCELLS
Dimecres 11 de maig, de 10 a 13 h

Ens apropem al joiós món del cant
dels ocells. Mitjançant una metodologia singular, participativa i
motivadora, no només aprendrem
a descriure, diferenciar i identificar
els cants dels ocells sinó, fins i tot,
a dibuixar una caricatura que ens
permetrà visualitzar-los i recordar-los per sempre més. L’activitat
s’inicia amb una explicació teòrica de com descriure, identificar i
traçar sobre el paper el cant dels
ocells per a, tot seguit, caminar per
l’entorn, lentament i silenciosa, per
a observar i escoltar el seu cant.
Professor: Pere Alzina i Bilbeny
DESCOBERTA DE LES DUNES
DE GAVÀ
Dissabte 14 de maig, de 10 a 13 h

La descoberta de les dunes és una

C. Consell de Cent

Dissabte 21 de maig, de 10 a 13 h

Itinerari fàcil per la zona protegida
del Delta del Llobregat, entre el riu
i l’Aeroport del Prat. Passejarem
pels voltants de l’estany de la Ricarda, de 800 metres de longitud,
per apreciar les seves qualitats
ecològiques, ens trobarem amb
elements patrimonials com la Torre
de la Ricarda, i ens pararem a observar ocells.

Parc de Joan Miró

MAPA

Professorat: Anèl·lides, Serveis
ambientals marins
LA RICARDA

C. Diputació

Pl. Espanya
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F. Català-Roca
Av

.P

ar

al·

lel

9-50-H12
9-50-H12

Centre Cívic
Golferichs

C. Sepúlveda

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs

Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org

De dilluns a divendres,
de 10 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h

DE SITGES A VILANOVA

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS

Des de l’estació de Sitges, tot seguint el GR-92, farem un recorregut que ens portarà fins a Vilanova.
Al llarg de l’itinerari passarem per
una costa abrupta plena de petites
cales amagades i racons deserts
fins a arribar a la platja del Far de
Vilanova, on podem agafar el tren
de tornada.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus H12, 52, V9
Equipament parcialment accessible

golferichs.org
facebook.com/ccgolferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

LA COLLSEROLA MÉS
SALVATGE
Dissabte 18 de juny, de 10 a 13 h

Descobreix el bosc de ribera de
la Serra de Collserola. Tot passejant per un tram d’un dels cursos
d’aigua més estables i llargs de la
serra, descobrirem la gran diversitat que caracteritza aquesta zona
d’elevada qualitat ecològica. En el
nostre recorregut passarem per les
masies de Can Modolell, Can Bosquets, i veurem un espectacular
pollancre monumental.
Professora: Pilar Herrero, d’Ecoitineraria

Primavera 2022
Urgell

Rocafort

ADREÇA

Dissabte 4 de juny, de 10 a 13 h

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

@ccgolferichs

Casa Golferichs

RODA EL MÓN I TORNA AL BORN

De totes les obres d’Antoni Gaudí, la Torre Bellesguard és la que
té més història. Construïda entre
1900 i 1909, és un dels pocs edificis del genial arquitecte que segueix habitat pels seus propietaris,
la família Guilera. Gràcies a l’abundància d’aigües subterrànies,
aquest indret sempre ha estat
habitat i fou la residència reial de
l’últim rei del Casal de Barcelona. Aquesta història i d’altres van
influir molt Antoni Gaudí per construir a Bellesguard una obra única, carregada de simbologia i
al·lusions al passat, envoltada de
bellíssims jardins on perdre la noció del temps i deixar-se impregnar
per l’essència i la màgia de l’obra
més desconeguda i fascinant de
Gaudí. L’accés al recinte requereix
el pagament d’una entrada que
anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

Ens aproparem a la veïna població
de Sant Joan Despí per redescobrir un dels arquitectes més valuosos del Modernisme català, en
Joaquim Jujol, qui a més de viure
durant un temps en aquesta població i fer-hi d’arquitecte municipal,
va aixecar arquitectures esplèndides com la Torre de la Creu (19131916), Can Negre (1915-1930) o la
Torre Jujol (1932). L’accés a la Torre
de la Creu i a Can Negre requereix
el pagament d’una entrada que
anirà a càrrec dels participants.
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 18 de juny

C.Urgell

Dimecres, de 19 a 20.15 h
Inici: 20 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €

N

Des de la dècada de 1840 tota la
ciutadania de Barcelona tenia una
prioritat, enderrocar les muralles i
expandir la ciutat. Ho havia resumit el metge i higienista Pere Felip
Monlau, en el seu projecte titulat
Abajo las murallas! La ciutat havia de créixer, si, però com? Qui
havia de dissenyar la ciutat nova?
Quins criteris s’havien de seguir?
En la construcció del nou eixample s’hi barrejaren intrigues, epidèmies, interessos immobiliaris,
ideals polítics i socials. En aquesta
ruta parlarem de com es va concebre l’Eixample i com va ser que
el dissenyés un enginyer -i no un
arquitecte- i socialista utòpic com
Ildefons Cerdà.
Professor: Pere Cowley

Dimecres 25 de maig

Centre Cívic Casa Golferichs

passejada on, a través d’una explicació amena, es descobreix què
són les dunes, la seva importància,
la biodiversitat que viu en elles i
com es troba actualment aquest
hàbitat a Catalunya. La passejada
ofereix als participants els coneixements i les dades necessàries
per adoptar una visió crítica sobre
l’ecosistema dunar, per tal de poder-lo respectar.

C. Comte Borrell

Respiració i exercicis suaus per
treballar la musculatura de l’abdomen, el sòl pelvià i l’esquena. Ideal
per recuperar el to muscular postpart, per incontinència urinària o
per mals d’esquena.
Professorat: Air-Active

IOGA VINYASA

Dissabte 30 d’abril

Un itinerari pel que fou el primer
barri industrial de Catalunya, el Raval, on les fàbriques i els habitatges
convivien amuntegats. Caminarem
per les ubicacions d’aquestes antigues fàbriques, cases-fàbriques i
pels carrers on dia sí dia també es
muntaven les barricades.

VISITA A LA TORRE
BELLESGUARD

C. Viladomat

Per enfortir la musculatura general,
augmentar la flexibilitat i reforçar la
zona central del cos, que carrega
amb la major part de l’esforç diari.

Dissabte 11 de juny

SANT JOAN DESPÍ: AL VOLTANT
DEL MODERNISME DE JOSEP
MARIA JUJOL GIBERT

C. Calàbria

Dimarts, de 10 a 11.15 h
Inici: 19 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Dijous, de 17 a 18.15 h
Inici: 21 d’abril (9 sessions)
Preu: 59,90 €

EL RAVAL INDUSTRIAL, ENTRE
FUMS I MURALLES

C. Rocafort

UNA PASSEJADA AMB CERDÀ
PER LA DRETA DE L’EIXAMPLE

la zona. Un bon exemple n’és la
Fàbrica Casaramona, avui dia CaixaForum, que ha acabat essent
l’edifici més destacat del barri, i
que, tanmateix, no és l’únic element interessant a descobrir en
aquest sector petit i poc conegut.
Professor: Oleguer Biete

Foto portada: flickr / agemo

ROCK & ROLL, SWING I ELS
BOJOS ANYS VINT

Dilluns, d’11.30 a 13.30 h
Inici: 25 d’abril (7 sessions)
Preu: 74,54 €

ITINERARIS DE CIUTAT

C. d’Entença

Professora: Pilar Pintor

LA MEMÒRIA, UNA CAPACITAT
QUE CAL CONSERVAR

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dimarts, de 18.15 a 19.30 h
Inici: 19 d’abril (10 sessions)
Dimarts, de 19.45 a 21 h
Inici: 19 d’abril (10 sessions)
Preu: 66,55 €
Professora: Lucrecia Guio

C. Vilamarí

Carrega’t d’energia amb un dels
balls més populars i alegres.
Aprendrem el ritme, el braceo i
els passos que componen les sevillanes.

Si tens dubtes sobre una activitat física, és recomanable fer una
consulta mèdica.

zones del cos que més suporten
les càrregues del dia, i eliminar petites molèsties a l’esquena.
Professora: Carlota Fernández

C. Llançà

Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 21 d’abril (9 sessions)
Preu: 71,87 €

SALUT

C. Tarragona

SEVILLANES

