
THE SEY SISTERS presenta RISE

Divendres 8 de febrer a les 21h, a les Golfes de Can Lleonart
Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres. The Sey 
Sisters ens convida a viure un sentit viatge musical des del gospel �ns la 
música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda emoció 
sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i 
l’esperança en el futur. “Rise neix de la necessitat d’expressar-nos des del 
que som: dones nascudes a Catalunya i negres amb les nostres inquietuds, 
les nostres pors i les nostres fortaleses”.
Preu: 5 € 

THE BLACK BARBIES

Divendres 22 de febrer a les 21h, a les Golfes de Can Lleonart
The Black Barbies és una innovadora proposta musical que ofereix una 
barreja poderosa de música negra (jazz, swing, soul, pop i funk), interpretada 
sota una perspectiva contemporània molt personal. El seu estil és producte 
de la conjura dels seus components, �gures emblemàtiques de l’escena 
musical a Barcelona. El grup neix al 2015 amb la idea de llançar una 
proposta directa i intemporal, una invitació que connecti amb qualsevol 
persona en qualsevol lloc del món. The Black Barbies presenta un enèrgic 
directe i una posada en escena inusual i inoblidable que genera una festa i 
incita a ballar.
Preu: 5 €

ritmes a les golfes

venda d’entrades a partir del 28 de gener
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cinema social

programat per la Comissió de Cooperació Internacional

TAXI  TEHERAN 

Dijous 17 de gener a les 19h, a les Golfes 
Iran, 2015
Comèdia de l’aclamat director iranià Jafar Panahi, 
censurat i perseguit al seu país, on un taxi recorre 
els vibrants i colorits carrers de Teheran. La càmera, 
amagada a l’interior del vehicle, captura l’esperit de 
la societat iraniana a través d’aquests viatges.
Os d’Or al Millor Llargmetratge al Festival de Berlín
Premi de la Federació Internacional de Crítics de Cinema 
Nominada a Millor pel·lícula estrangera als Premis Cèsar 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 

Dijous 14 de febrer a les 19h, a les Golfes
Colòmbia, 2015
Pel·lícula dirigida per Ciro Guerra que narra dues 
històries paral·leles, les dues protagonitzades per 
Karamakate, xaman amazònic i últim supervivent de 
la seva tribu que emprendrà un viatge apassionant 
amb un cientí�c provinent d’Estats Units.
Premi Art Cinema Awart al Festival de Cannes
Millor pel·lícula Astor de Oro al Festival de Mar de Plata 
Millor pel·lícula internacional al Festival de Cinema de 
Munich

sortides i itineraris

més informació a www.canlleonart.com

VELAZQUEZ I EL SEGLE D’OR

Dimecres 30 de gener a les 9.45h davant de la parada de bus d’Alella
CaixaForum, visita guiada
Per comprendre l'evolució pictòrica de Velázquez és imprescindible 
analitzar la seva obra més enllà de la història de la pintura espanyola i 
situar-se en un context artístic internacional molt més ampli.
Una selecció de quadres relacionats amb Velázquez, les col·leccions reials 
espanyoles i la pintura del Segle d’Or transporten el visitant per les 
in�uències artístiques del mestre sevillà.  
Preu: 15 €

SORTIDA AMB RAQUETES DE NEU

Dimecres 6 de febrer a les 7 h davant de la parada de bus d'Alella
A càrrec de Ramon Rodríguez (www.giroguies.com)
Sortida d'iniciació amb raquetes de neu a Port del Comte, Rasos de Peguera o 
la Molina segons es vegi com està la neu. Amb les raquetes de neu es pot 
caminar per paisatges colgats de neu sense enfonsar-se en el mantell blanc i 
tenim la millor alternativa per descobrir sense presses paisatges hivernals que 
d'una altra manera ens serien inaccessibles. Nivell moderat.
Preu: 21 €
Lloguer de raquetes i pals: 12 €
Cal portar esmorzar i dinar, motxilla, botes de mitja canya impermeables, 
guants, gorra, equipament de muntanya pel fred amb vàries capes, pals amb 
disc de neu i raquetes

POBLES MEDIEVALS DEL BAIX EMPORDÀ
Dimecres 13 de febrer a les 8 h davant de la parada de bus d’Alella
A càrrec de Ramon Rodríguez (www.giroguies.com)
Tres pobles medievals del Baix Empordà on trobarem a cadascun d'ells 
diferents nuclis antigament forti�cats, formats per les seves places i carrers 
que exempli�quen l'evolució de l'arquitectura popular a través de diferents 
etapes històriques. Nivell fàcil - 11 km - Desnivell de pujada 175 m i de 
baixada 165 m - 4 h. 
Preu: 21 €
Cal portar esmorzar i dinar opcional, motxilla, calçat de muntanya i capelina.

RECINTE DE L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BCN 1929 
Dimecres 20 de febrer a les 9.30 davant de la parada del bus
A càrrec de Cristian Mir, Llicenciat en història UB
Un viatge en el temps per a visitar el recinte de l’Exposició Internacional de 
Barcelona de 1929. Descobrirem com va ser, un passeig des de la Plaça 
d’Espanya a Montjuic i què podem veure avui dia encara dels edi�cis i 
pavellons que van transformar tota aquesta part de la ciutat amb motiu 
d’aquest esdeveniment. 
Preu: 15 € 

CAMINS DE RONDA: DE ROSES A MONTJOI 
Dimecres 6 de març a les 7.30 h davant de la parada de bus d’Alella
A càrrec de Ramon Rodríguez (www.giroguies.com)
Aquest camí de ronda, que deu el seu nom com tots els altres per les rondes 
de vigilància que si feien, transcorre per un estret corriol arran d’aigua, 
entre el far de Roses i la cala Montjoi, a cavall entre penya-segats, roques 
escarpades, vegetació de pineda i d’arbust típicament mediterrània. 
Nivell moderat - 10,7 km - Desnivell de pujada i de baixada 390 m - 5 h. 
Preu: 21 €
Cal portar esmorzar i dinar, motxilla, calçat de muntanya i capelina

MONTNEGRE-CORREDOR: DE LLINARS A VALLGORGINA 
Dimecres 20 de març a les 7.30 h davant de la parada de bus d’Alella
A càrrec de Ramon Rodríguez (www.giroguies.com)
Boscos vora el mar. El parc destaca per les esplèndides pinedes de pi pinyer 
del vessant litoral, que es transformen en alzinars, rouredes i suredes cap a 
l'interior del massís. Els dòlmens neolítics, les restes ibèriques i les 
esglésies medievals s'insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos i 
masies, producte dels usos agroforestals dels darrers segles.
Nivell moderat - 14 km - Desnivell de pujada 285 m i de baixada 440 m - 6 h. 
Preu: 21 €. Cal portar esmorzar i dinar, motxilla, calçat de muntanya i capelina

tertúlies
es recomana recollir l’entrada 15 dies abans

VICENZO BELLINI (1801-1835)

Dijous 24 de gener a les 20h a les Golfes de Can 
Lleonart
A càrrec de Joan Vives, músic, divulgador musical i 
locutor-redactor de Catalunya Música
Sovint s’ha dit que no sabia orquestrar, que feia 
servir fórmules i estructures musicals repetitives, 
que no va saber mai escriure una òpera còmica...? 
Aleshores, com s’ho va fer per captivar el públic 
italià amb la seva música i doblegar-lo implacable amb la in�nita seducció 
de les seves melodies? Nascut a Sicília i format a Nàpols, Bellini és l’autor 
d’algunes de les àries més memorables de tot el “bel canto”. 

EL LLARG ADEU (a Espanya)

Dijous  21 de febrer a les 19h a les Golfes de Can 
Lleonart
A càrrec de Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i 
polític català
Fa ja més de cent anys, Joan Maragall acabava la 
seva "Oda a Espanya" amb un contundent: "Adéu, 
Espanya". Era en plena crisi del 98, després de la 
derrota espanyola en la guerra amb els Estats Units. 
Però era també el moment en el que es posaven de 
manifest les fortes diferències de visió entre la major part de la societat 
catalana i de la societat espanyola en temes essencials: l'accés a la 
modernitat, l'economia, la diversitat de llengües... Unes diferències que 
venien de lluny i que han dibuixat dues societats molt allunyades. Durant tot 
el segle XX i part del XXI, la disjuntiva que plantejava Maragall fa més de 
cent anys ha marcat la política catalana i l'espanyola. I marca encara la 
d'avui mateix.

FETS DARRERA ELS ARGUMENTS

Dijous 21 de març a les 19h, a les golfes de Can 
Lleonart
A càrrec de Rafael Nadal, periodista i escriptor
Com neix una novel·la? Quin és el desencadenant del 
procés de creació literària en el cas concret de les 
seves novel·les? Ho explica a partir de les anècdotes, 
les escenes i les intuïcions que l’ajuden a re�exionar 
sobre les grans passions i sobre la condició humana.
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La programació d’aquest trimestre comença el 14 de 
gener i acaba el 22 de març.
El trimestre contempla 10 setmanes. 

Inscripcions

· Antics usuaris i veïns d’Alella: 9 i 10 de gener

· Per a tothom: a partir de l’11 de gener

Forma de pagament

· Domiciliació bancària / Targeta bancària  

· Els cursos anuals són aquells que comencen a l'octubre i 
acaben al juny.

· Per donar-se de baixa d’un curs anual cal comunicar-ho abans 
del dia 25 del mes anterior al despatx d’informació de Can 
Lleonart o per email.

Descomptes
· 5% de descompte per el 2n membre de la família.
· 5% de descompte a partir del segon curs del mateix trimestre.
· 10% de descompte per a cadascun dels membres de família 
nombrosa o monoparental (cal presentar documentació).

· Els descomptes no són acumulables.
· Els tallers d’una sola sessió no tenen descompte, s’indica amb 
un *.

Can Lleonart Plaça dels Germans Lleonart d'Alella
Telèfon 93 540 40 24 
Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres de 8.30 a 13h 
de dilluns a dijous de 16.30 a 20h

Més informació 
www.canlleonart.com
www.facebook.com/centreculturalalella
canlleonart@alella.cat
http://instagram.com/canlleonart

organitza
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IDIOMES

ANGLÈS
Els professors són de LES Idiomes (www.lesidiomes.com). Els alumnes 
nous, excepte Beginners, hauran de fer una prova de nivell online a 
www.lesidiomes.com/prova-de-nivell. 
Preu de cada curs: 43 €/mes (curs anual)

BEGINNERS 
Dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30h, a partir del 14 de gener
ELEMENTARY A 
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30h, a partir del 14 de gener
ELEMENTARY B 
Dilluns i dimecres de 10.30h a 11.30h, a partir del 14 de gener
PRE-INTERMEDIATE A 
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30h, a partir del 14 de gener
PRE-INTERMEDIATE B 
Dimarts i dijous d’11.30h a 12.30h, a partir del 15 de gener
INTERMEDIATE A 
Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30h, a partir del 15 de gener
INTERMEDIATE B 
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30h, a partir del 14 de gener
CONVERSA INICIAL / START TALKING
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h, a partir del 15 de gener
CONVERSA INTERMIG
Dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30h, a partir del 14 de gener
CONVERSA SUPERIOR
Dimarts i dijous de 16 a 17h, a partir del 15 de gener

ALEMANY
Professora: Anastasia Mishina, llicenciada en Filologia Germànica
Preu de cada curs: 33 €/mes (curs anual)

INICIACIÓ Dilluns de 9.30 a 11h a partir del 14 de gener
PERFECCIONAMENT Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h a partir del 15 de 
gener

FRANCÈS
Professora: Anna Puig, llicenciada en Filologia Francesa 
Preu de cada curs: 33 €/mes (10 sessions) + el llibre del curs (curs anual) 

INITIATION Dilluns de 10h30 a 12h a partir del 14 de gener
INTERMÉDIAIRE Dilluns de 9h a 10.30h a partir del 14 de gener

ITALIÀ
Professora: Elena Lussu, llicenciada en Filologia Clàssica (Univ. Cagliari) 
Preu de cada curs: 33 €/mes (curs anual)

INICIACIÓ - A1 Dilluns de 10.30 a 12h a partir del 14 de gener
ELEMENTAL - A2 Dimarts de 9 a 10.30h a partir del 15 de gener
INTERMIG SUPERIOR - B2 Dimarts de 10.30 a 12h a partir del 15 de gener
AVANÇAT - C2 Dilluns de 12 a 13.30h a partir del 14 de gener

APRENEM ALELLA: INTERCANVIS LINGÜÍSTICS
Tallers d’intercanvi lingüístic -català, castellà, alemany, italià, francès i 
anglès- amb voluntaris que ensenyen el que saben i aprenen el que no saben.
Dilluns de 18 a 21.30h a partir del 14 de gener
Preu: Intercanvi
(http://aprenem.bloc.cat - rperez13@xtec.cat - aprenem.alella@gmail.com)
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cursos i tallers

inscripcions a partir del 9 de gener

CONEIXEMENT  

GRANS PERSONATGES DE LA MITOLOGIA CLÀSSICA

Una aproximació als déus grecs, les seves històries i relacions, i coneixerem els 
cicles mitològics com els dotze treballs d'Hèrcules, el viatge dels argonautes, la 
Guerra de Troia, Edip, Orfeu, Teseu... Un món d'històries i referències clàssiques 
de la Cultura Universal.
Dimarts de 18 a 19.30h a partir del 22 de gener (8 sessions)
Preu: 60 € 
Professor: Cristian Mir, llicenciat en història UB. Especialitzat en Història Antiga 
i Arqueologia Clàssica

ESCRIPTURA CREATIVA 

Aprendre a escriure és aprendre a mirar, a escoltar. Perquè posar paraules és 
traduir: un paisatge, un sentiment, una olor. I per escriure cal una mirada viva, 
sempre atenta. Un curs per treure tot el suc a les vostres aptituds creatives, per 
esmolar l'enginy i la ploma i fer volar la imaginació. Tant si sou de �cció com si 
us estimeu més el relat de viatge o el conte, aquí trobareu de tot: un bagul ple 
de recursos -la maleta de l'escriptor- per utilitzar-la quan més us convingui. 
Dimarts de 19 a 20.30h a partir del 15 de gener (10 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual)
Professora: Cristina Armengol, llicenciada en Humanitats

AULA OBERTA D’HISTÒRIA DE L’ART 

Una proposta diferent i dinàmica per acostar-se a períodes i moviments de la 
història de l’art. A partir de l’observació, anirem establint conceptes i desgra-
nant idees que ens ajudaran a comprendre. 
Dilluns de 17 a 18h a partir del 4 de febrer (8 sessions) 
Preu: 25 €/mes (curs anual)
Professora: Ana Roca-Sastre, llicenciada en Belles Arts 
(www.saatchiart.com/account/pro�le/251517)

INICIACIÓ AL COLOR 

Un taller per iniciar-se en el color en pintura i dibuix. Des de la teoria i la 
pràctica, anirem descobrint maneres d’utilitzar el color en pintura i dibuix. 
Dimarts de 18 a 19.30 a partir del 5 de febrer (8 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual)
Professora: Ana Roca-Sastre, llicenciada en Belles Arts 
(www.saatchiart.com/account/pro�le/251517)

TALLER DE PINTURA 

Un espai obert on l’Anna farà propostes per dinamitzar el grup i experimentar 
amb temes i materials diversos de pintura i dibuix. És un taller pràctic amb 
coneixements teòrics on us aniran guiant a partir del que vosaltres aneu fent.
Dilluns d’11.30 a 13.30 a partir del 4 de febrer (8 sessions)
Dilluns de 18 a 20h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Preu: 28 €/mes (curs anual) 
Professora: Ana Roca-Sastre, llicenciada en Belles Arts 
(www.saatchiart.com/account/pro�le/251517)

CORAL MUNICIPAL

Iniciativa municipal que vol afavorir la formació musical, el treball en equip i 
l'educació en valors dels infants i adolescents. A partir d'un repertori fresc i 
variat, integrant diferents modalitats artístiques, gaudiran de l'experiència de 
cantar, moure's i interpretar, acompanyats de música en directe.
Petits (P4 a 1r), dimecres de 17 a 18h, 15€/mes 
Mitjans (de 2n a 6è primària), divendres de 17.30 a 19h, 18€/mes
Grans (a partir de 1r ESO), divendres de 16 a 17.30 h, 18€/mes
Inscripcions a la Regidoria d’Educació (Pl. Ajuntament, 1 - 93 555 23 39, ext. 104) 
Lloc de realització: Golfes de Can Lleonart 

BALLS SENSE PARELLA

Cha-cha-cha, el tango, el bolero, el fox, el pasdoble, el vals, el rock&roll..
Dilluns de 19 a 20h a partir del 14 de gener (10 sessions) 
Preu: 17 €/mes (curs anual)
Professors: de Pas Bàsic (www.pasbasic.com)

T’AGRADA BALLAR? 

Cha-cha-cha, el tango, el bolero, el fox, el pasdoble, el vals, el rock&roll...
Dilluns de 20 a 21h a partir del 14 de gener (10 sessions)  
Preu: 17 €/mes (curs anual)
Professors: de Pas Bàsic (www.pasbasic.com)

RECURSOS

APLICACIONS DE NATURA, ON ANEM I QUÈ VEIEM?

En Ramon en ensenyarà unes aplicacions i webs per ajudar a decidir aquestes 
preguntes. Començarà amb el wikiloc i algunes webs de meteorologia. 
Dimarts 12 de febrer de 18.30 a 20.30h
Preu: 5 €*
Professor: Ramon Rodríguez de Giroguies (www.giroguies.com)

LES ORQUÍDIES I EL JARDÍ 

Aquest taller el dedicarem especialment a les orquídies, a tot allò que hem de 
saber per tenir cura d’aquestes plantes. També donarem explicacions de les 
feines que cal fer habitualment durant la primavera.
Dimarts 5 de març de 17 a 18.30h   
Preu: 10 € *
Professor: Garden Center Arenas (www.gardenarenas.com)
Lloc: Garden Center Arenas

RESTAURACIÓ DE MOBLES 

Les peces no han de ser gaire grosses.
Dilluns de 18 a 20.00h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Dimarts de 9.30 a 11.30h o d’11.30 a 13.30h a partir del 15 de gener (10 sessions)
Preu: 28 €/mes, només inclou material bàsic (curs anual) 
Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

PINTURA DE MOBLES I OBJECTES AMB CHALK PAINT

Descobrirem diferents tècniques i mostrarem com aplicar la pintura. Farem 
acabats a la cera, tenyirem la pintura i crearem colors personalitzats.
Dimecres de 18 a 20h a partir del 16 de gener (10 sessions) 
Dijous de 18 a 20h a partir del 17 de gener (10 sessions)
Preu: 28 €/mes, només inclou material bàsic (curs anual) 

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA 

Es basa en la realització d’exercicis abdominals, posturals i respiratoris, amb 
l’objectiu de toni�car la faixa abdominal i exercitar els músculs del sòl 
pelvià. A més, ens ajuda a millorar la postura, disminueix els mals d'esquena, 
ajuda a prevenir prolapses, problemes d'incontinència i millora la funció 
sexual (no aconsellable per a persones que tinguin la pressió alta).
Dilluns de 9.30 a 10.30h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Dilluns de 10.30 a 11.30h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Dilluns de 15.30 a 16.30h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Preu: 21 €/mes (curs anual)
Professora: Merche Amo, �sioterapeuta especialista en sòl pèlvic

MICROGIMNÀSTICA MOVIMENT DOLKA 

Treball de Consciencia i Reeducació Corporal. Amb petits moviments 
acompanyats amb la respiració anem alliberant el cos de les tensions 
acumulades a les cadenes musculars. I recuperant la �exibilitat i elasticitat 
perduda, sense forçar ni tensar el cos. Va molt bé per ciàtiques, mals 
d’esquena, migranyes, contractures en general...
Dimarts de 9 a 10.30h a partir del 15 de gener (10 sessions)
Dimarts de 16.15 a 17.45h a partir del 15 de gener (10 sessions)
Dijous de 10.30 a 12h a partir del 17 de gener (10 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual)
Professora: Maria García Ruiz, Educadora Corporal de Microgimnasia en el 
Sistema ARC

A PEU PER ALELLA I ELS SEUS VOLTANTS

Anirem caminant a descobrir diferents indrets del nostre poble. Les sortides 
duren de 2 a 3 hores aproximadament. Cal portar calçat adequat i bastons. 
Dimarts de 16 a 18h, a partir del 15 de gener, amb Carme Figueras
Dijous de 9.30h a 12.30h, a partir del 17 de gener, amb Joaquim Saiz
Preu: 10 €/any (10 sessions)

INICIACIÓ AL MÈTODE PILATES

El mètode Pilates és un dels programes d'entrenament més efectius i segurs 
que existeixen. És un sistema únic d'estirament i enfortiment muscular que 
redueix els dolors i la tensió i aconsegueix la postura corporal correcta. Es 
practica estirat a terra.
Dilluns de 17.30 a 19h a partir del 14 de gener (10 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual)
Professora: Anne Marie Roche, professora i directora d’Harmony by Pilates

IOGA 

Amb la pràctica del ioga es bene�cia la salut del cos i la ment i s'aprèn a 
respirar bé i a relaxar-se.
Dimarts de 18 a 19.30h o de 19.30 a 21h a partir del 15 de gener (10 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual) 
Professora: Viky Villanueva

TAI-TXI I TXI-KUNG 

Es basa en el desenvolupament de l'energia interior mitjançant la suavitat i 
la respiració. Els moviments reforcen els tendons, la mobilitat articular i 
l'estructura òssia.
Dimarts d’11.30 a 13h, a partir del 15 de gener (10 sessions)
Dimecres de 18 a 19.30h, a partir del 16 de gener (10 sessions)

Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

TALLER DE MANUALITATS

Crearàs els teus obsequis personalitzats i estimularem la sensibilitat 
individual per decorar amb les tècniques del decoupage, l'scrap, 
l’embossing, els stencils, etc. 
Dimarts de 18.30 a 20.30h a partir del 15 de gener (10 sessions)  
Dijous de 10 a 12h a partir del 17 de gener (10 sessions) 
Preu: 28 €/mes + despesa extra en material (curs anual) 
Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

TALLER TRANSFERÈNCIES D’IMATGES

La transferència d’imatges es una tècnica d’estampació manual on podem 
passar una imatge de paper (fotogra�a o dibuix) a una altra superfície, en 
aquest taller ho farem sobre fusta i pedra.
Divendres 25 de gener, de 17 a 20h
Preu: 28 €* (material inclòs)
Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

TALLER MIXED MEDIA

Un taller molt complert on aprendràs diverses tècniques; tintarem la fusta, 
farem estergits plans i amb relleu, aplicarem pàtines amb la tècnica del 
pinzell séc, efectes oxidats, aplicacions amb decoupage, efectes 
ombrejats... tot això sobre una caixeta de fusta.
Divendres 22 de febrer, de 17 a 20h
Preu: 30 €* (material inclòs)
Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

TALLER PINTURA TEXTIL

Un davantal o una tote bag, tu tries el suport per aprendre d’una manera 
fàcil i creativa decorar les teves creacions tèxtils. Després d’aquest taller 
podràs personalitzar els teus texans, les teves samarretes o tot allò que 
vulguis personalitzar.
Divendres 22 de març, de 17 a 20h
Preu: 28 €* (material inclòs)
Professora: Montse Bassas (Facebook noudenoualella - Instagram noudenou)
Lloc: Antigues Escoles Fabra

TALLER DE COSTURA, MITJA O GANXET

Un taller per aprendre a cosir, fer mitja i ganxet o arreglar-te la roba.
Dijous de 10 a 12h o de 16 a 18h a partir del 17 de gener (10 sessions)
Preu: 25 €/mes (curs anual) 
Professora: Mercè Serra

BRIDGE

Aprendrem a jugar al bridge, un joc deductiu que estimula la memòria. 
Professor: Ramon Gómez, àrbitre de bridge 
Preu: 25 €/mes (curs anual), a partir del 16 de gener (10 sessions)

PRÀCTIC Dimecres de 16.30 a 18h 
INTERMEDI Dimecres de 18 a 19.30h
PERFECCIONAMENT Dimecres de 19.30 a 21h 

Preu: 25 €/mes (curs anual) 
Professora: Roser Alcover

TALLER D'ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 

Volem incentivar les persones grans perquè puguin mantenir, el màxim de 
temps possible i en bones condicions, l'estat de la memòria i de les 
capacitats cognitives. És un taller preventiu en el que es realitzen diversos 
exercicis lúdics i amens.
Dimarts de 16.30 a 18h a partir del 15 de gener
Dimecres de 16.30 a 18h i de 18 a 19.30h a partir del 16 de gener
Gratuït
Professora: Dagmar Hofert, psicòloga
Més informació: Regidoria de Serveis Socials, telèfon 93 540 63 07

INFORMÀTICA

INFORMÀTICA BÀSICA

Farem pràctiques sobre el sistema Windows 10, com organitzar els 
programes, les carpetes, treballar amb el núvol, el correu electrònic, 
cerques avançades a Internet i al nostre ordinador, utilitzar el pendrive i 
traspassar fotos del mòbil a l’ordinador.
Dimecres de 19 a 20.30h a partir del 6 de febrer (5 sessions)
Preu: 40 €
Professor: Jordi Font 
Lloc: Format (www.webformat.cat)

COM UTILITZAR EL NOSTRE MACBOOK (Iniciació)

Curs introductori per treure-li partit al nostre MACBOOK. Gestió del Dock, 
com la gestió de �nestres obertes i escriptoris oberts. Com moure, copiar 
informació. Con�gurar opcions útils i pràctiques del nostre sistema. 
Con�gurar comptes d’internet i el núvol, email, calendari, anotacions i 
contactes. Con�gurar les fotos, com organitzar-les i treure-li pro�t als 
àlbums. Instal·lar i treure aplicacions.
*Per aquest curs és indispensable portar-se el vostre MACBOOK
Dimarts de 19 a 20.30h a partir del 5 de febrer (5 sessions)
Preu: 45 €
Professor: Jordi Font 
Lloc: Format (www.webformat.cat)

EXCEL INTERMEDI 

Curs orientat a totes les persones que tinguin coneixements bàsics d’Excel i 
vulguin conèixer eines d’estadística. Veurem funcions de cerca, condicio-
nals, les taules, �ltres, subtotals, taules dinàmiques i grà�cs dinàmics.
Dilluns de 19 a 20.30h a partir del 4 de febrer (7 sessions) 
Preu: 54 €
Professor: Jordi Font 
Lloc: Format (www.webformat.cat)

CREACIÓ DE PÀGINES WEB AMB WORDPRESS  

Curs d’iniciació per realitzar una pàgina web senzilla.
Dijous de 19 a 20.30h a partir del 7 de febrer (5 sessions)
Preu: 45 €
Professor: Jordi Font 
Lloc: Format (www.webformat.cat)

PRESENTACIÓ EFICAÇ AMB POWERPOINT

Un curs per crear i modi�car presentacions amb Powerpoint.
Divendres de 19 a 20.30h a partir del 8 de febrer (4 sessions)
Preu: 35 €
Professor: Jordi Font 
Lloc: Format (www.webformat.cat)

CUINA 

CUINA DE FORMA SANA I SALUDABLE AMB UN ROBOT

Després de les festes de Nadal aprendrem a fer plats saludables que ens 
ajudin a perdre pes amb un robot de forma ràpida i gustosa, tot utilitzant els 
productes de temporada. 
Dimecres 23 de gener de 17.30 a 19.30h
Gratuït

TALLER DE PASTA   

Per aprendre a fer la pasta a casa nostra, espaguetis, tallarines... i també 
diversos farcits per poder fer els raviolis com més ens agradin.
Dimecres 30 de gener de 17.30 a 19.30h
Preu: 19 €*
Professor: Luca Marongiu, xef

CUINES DEL MÓN

Un taller on la Transi ens anirà apropant a plats, que estem descobrint o 
que ja son populars entre nosaltres i que provenen d’altres països.
Dimecres 6 de febrer de 17.30 a 19.30h
Preu: 19 €*  
Professora: Transi Pitarch Isart, cuinera del bar del mercat municipal 
d’Alella, La DO

TALLER D’ARROSSOS AMB EL NOUANTIGÓ 

En aquest taller, la Marta i en Jordi ens ofereixen la seva forma de fer els 
arrossos.
Hi ha molts tipus d’arrossos i tots són diferents, aquest cop ells ens 
ensenyaran les seves tècniques
Dimecres 13 de febrer de 17.30 a 19.30h 
Preu: 19 €* 
Professors: Marta Culebras i Jordi Saseta del NouAntigó (elnouantigo.com)

TALLER DE PASTISSERIA: PASTA DE FULL

Es un taller per aprendre a fer la pasta de full, una recepta que a tots ens 
agrada i que la podem fer servir en múltiples ocasions.
Dimecres 20 de febrer de 17.30 a 19.30h
Preu: 15 €*
Professora: Sandra Palazon, pastissera (www.issimbysandrap.com)

SNACKS SALUDABLES...

¿Què puc picar entre hores que sigui nutricionalment correcte? La Marina 
en ensenyarà a preparar snacks que siguin saludables per aquells 
moments que tenim ganes de picar alguna cosa.
Dimecres 27 de febrer de 17.30 a 19.30h 
Preu: 19 €*  
Professora: Marina Klein, Llicenciada en Química per Università de Milano

LA CUINA DEL “ZERO PATATERO”    

Un taller de cuina on explicarem l’evolució del restaurant el “Zero 
patatero” i cuinarem alguns dels seus plats.
Dimecres 6 de març de 17.30 a 19.30h
Preu: 19 €*
Professor: Luca Marongiu, xef

CUINEM LES MILLORS VERDURES DE LA PRIMAVERA

La Transi ens prepararà uns plats originals en els que les protagonistes 
seran les meravelloses verdures que podem trobar a la primavera.
Dimecres 13 de març de 17.30 a 19.30h
Preu: 19 €*  
Professora: Transi Pitarch Isart, cuinera del bar del mercat municipal 
d’Alella, La DO

TALLER DE PASTISSERIA: LES COQUES SALADES

Les coques salades es fan amb una massa de pa molt hidratada per obtenir 
una molla molt airejada i lleugera. L’acompanyarem amb ingredients salats: 
pebrot, albergínies, carbassó, bolets, ceba caramel·litzada, ruca, formatge 
curat...
Dimecres 20 de març de 17.30 a 19.30h 
Preu: 15 €*  
Professora: Sandra Palazon, pastissera (www.issimbysandrap.com)

TAST

TAST DE FORMATGES DE CABRA

Aquest cop en Ramon ens farà gaudir amb diversos tipus de formatges de 
cabra acompanyats amb uns vins seleccionats. 
Dijous 7 de febrer a les 19h
Preu: 19 €* 
Professor: Ramon Roset, especialista en tast (www.tastaemocions.cat)

TAST DE VINS DE XERÈS

Farem un tast de vins de Xerès, uns vins per nosaltres una mica oblidats. En 
Ramon ens farà assaborir i gaudir d’aquests vins.
Dijous 28 de febrer a les 19h 
Preu: 21 €* 
Professor: Ramon Roset, especialista en tast (www.tastaemocions.cat) 

TAST DE VINS I PRODUCTES Km.0

Gaudeix venint a tastar productes km 0. Aquells que són de proximitat i que 
són elaborats a la nostra comarca del Maresme. Maridarem aquestes 
delícies gastronòmiques amb vins del nostre territori.
Dijous 14 de març a les 19h
Preu: 19 €* 
Professora: Eli Vidal, sommelier


