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TALLERS 
CULTURALS 
HIVERN 2022

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Gener, febrer i març

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://cotxeresborrell.net/
http://cotxeresborrell.net/


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS

MESURES DE PREVENCIÓ

ALTRES SERVEIS

DADES DE CONTACTE

ARTS ESCÈNIQUES

GASTRONOMIA

ITINERARI

CONFERÈNCIES

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

HUMANITATS

DANSA

EXPRESSIÓ

RECURSOS

TALLERS FAMILIARS

ESCOLA TÍSNER, CASAL INFANTIL I DE 0 A 3 



RENOVACIONS per usuaris i usuàries  
de TARDOR’21 del 22 de novembre al 12 de 
desembre.

Inscripcions a partir del 13 de desembre i fins 
exhaurir places.

Inscripcions en línia  
al nostre web cotxeresborrell.net

*Preus pendents d’aprovació 
L’import de la inscripció només serà retornat si 
l’organització anul·la el taller per no arribar al 
mínim de places establertes o per altres raons 
tècniques. En el cas que l’usuari/ària no pugui 
realitzar el taller per causes alienes al Centre 
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es po-
drà canviar de taller, cedir la plaça a altres per-
sones ni guardar la quota per un altre trimestre. 

INICI DELS TALLERS 
Setmana del 17 de gener de 2022.  
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp
https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp


Ús de 
mascareta

Desinfecció  
dels 
espais

Ventilació 
després de 
cada ús

INFORMACIÓ IMPORTANT

Dispensador 
de gel 
hidroalcohòlic

Aforament 
controlat i 
reduït

Manteniment 
de la distància 
de prevenció

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 ins-
crit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstàn-
cia pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà 
adaptar aquesta activitat per a que es pugui 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.

Mesures sanitàries que permeten un espai segur



ARTS ESCÈNIQUES

DEL TEXT A L’ESCENA

Amb Itziar Lember
Dilluns de 17.30 a 19 h. Inici 24 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Si et fascina ficar-te en la pell d’altres personat-
ges, t’oferim un espai de descoberta amb eines 
orientades a abordar la posada en escena d’un 
text teatral. Joc i tècniques interpretatives a 
partir de desmembrar el text. Explorar l’univers 
dels personatges i indagar en les possibilitats 
creatives que ens proporciona el cos, les acci-
ons, l’espai i l’imaginari. 



CANT MODERN, POP I ROCK

Amb Romina Krieger
Dimarts de 19.45 a 21.15 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

T’apassiona el repertori pop o rock i vols apren-
dre a cantar? Treballarem la respiració, apren-
drem a vocalitzar i trobarem el propi estil. No 
cal tenir coneixements musicals i vocals previs, 
treballarem des de zero. 

INICIACIÓ AL CANT 

Amb Romina Krieger
Dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Proposta dirigida a persones sense experièn-
cia prèvia i que vulguin aprendre les bases del 
cant modern. Es treballarà la respiració diafrag-
màtica i la por escènica.



INTERPRETACIÓ TEATRAL 

Amb Anna Ponces 
Dimarts de 18.15 a 19.45 h. Inici 25 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Experimenta i descobreix les teves possibilitats 
expressives explorant les bases de la interpretació 
teatral a partir de dinàmiques i improvisacions. 

TREBALL DE PERSONATGE

Amb Anna Ponces
Dimecres de 18.15 a 19.45 h. Inici 26 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Abordarem la feina de creació de personatges 
de manera individual i lúdica, fent servir la im-
provisació, la caracterització i també el treball 
amb text per construir personatges de manera 
expressiva i orgànica.



IMPROVISACIÓ TEATRAL

Amb Anna Cerveró 
Dijous de 19.45 a les 21.15 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

A través del joc de la improvisació teatral tre-
ballarem l’agilitat mental, el treball en equip, 
l’escolta, i com no, la capacitat d’adaptació. 
Ens ho passarem bé i aprendrem a l’hora. Vols 
formar-ne part?



BURLESQUE

Amb Laura Calveras 
Dilluns de 20.15 a 21.45 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Muntarem coreografies elegants, sensuals, 
pícares i divertides amb influències del music-
hall britànic, del vodevil americà i del cabaret 
francès.

DANSA

En tots els tallers de dansa el treball 
es fa de forma individual, adaptat a les 
mesures sanitàries.



GYPSY ORIENTAL 

Amb Laura “Banyari” 
Dilluns de 19 a 20.30 h. Inici 24 de gener 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Enriquim la dansa oriental amb l’expressivitat, 
l’alegria i la força de les danses gitanes dels 
Balcans, l’Índia i Turquia.

FLAMENC CONTEMPORANI

Amb Olga Santín
Dilluns de 19.30 a 21 h. Inici 24 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Introducció al flamenc des d’una mirada contem-
porània. Combinarem una base de treball corpo-
ral des de diferents perspectives amb l’estudi de 
la rítmica flamenca a través del cos, el moviment, 
les palmes i els peus i ens endinsarem en pals 
concrets on anirem descobrint els diferents ele-
ments que componen l’estructura d’un ball.



ETNO DANSA 

Amb Laura “Banyari”
Dimarts de 19 a 20.30 h. Inici 25 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Expressivitat i bellesa que pren com a font di-
ferents danses del món creant un nou llenguat-
ge. Danses perses, orientals, índies i gitanes. 

BROADWAY JAZZ

Amb Laura Calveras 
Dimecres de 20.15 a 21.45 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Ballarem divertides coreografies emulant els 
musicals d’aquesta famosa avinguda de Man-
hattan, mentre treballarem tècnica corporal.



MOVIMENT CONSCIENT 

Amb Celeste Ayús
Dimecres de 17 a 18 h. Inici 26 de gener
Preu: 47,92 € (9 sessions)

Entrenament on es treballa el cos, es flexibilitza 
la ment i s’enforteix l’esperit. Obrir la percepció, 
l’escolta i entregar-se a la improvisació a través 
del cos.

BOTTY DANCE/TWERK 

Amb Esmeralda Sánchez
Divendres de 18.30 a 20 h. Inici 28 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mentre ballem, desbloquejant la zona lumbar 
i prenent consciència corporal centrada en la 
pelvis i malucs, ens acostarem a diferents cul-
tures amb les seves músiques i històries, cons-
truint un espai segur per treballar la confiança. 



JAZZ-FOSSE

Amb Joseph Romero
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Coreografies que es caracteritzen per la seva 
sensualitat, humor i precisió basades en el 
treball de Bob Fosse, reconegut coreògraf 
nord-americà. 

EN FORMA AL RITME DE LA MÚSICA

Amb Laura Calveras 
Dissabte de 10.15 a 11.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Posa’t en forma amb exercicis de cames, tors i 
abdominals i complementa-ho amb coreografies 
individuals a ritme de música llatina, funky o disco.



BALLET TONO

Amb Laura Calveras 
Dissabte de 12 a 13.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mentre millores la postura amb exercicis de pi-
lates, ioga i fitness, treu el teu costat més artís-
tic expressant-te a través dels moviments més 
elegants. 



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

En cas de tenir dubtes sobre alguna de les activitats 
físiques recomanem fer consulta mèdica prèvia.

PILATES 

Amb Laura Calveras
Grup A: dilluns i dimecres de 19 a 20 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)
Grup B: dimarts de 20.15 a 21.45 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)
Inici 25 de gener

Mitjançant exercicis i una respiració específica, 
aconsegueix enfortir la teva faixa abdominal que 
és la que sosté el cos. Treballa la concentració, el 
control del cos, la força muscular i la flexibilitat.



GIMNÀSTICA SUAU

Amb Marta Casado
Dilluns de 10 a 11.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Activitat alegre i dinàmica on treballarem exerci-
cis de gimnàstica suau, equilibris, cardiovascu-
lar suau, motricitat, estiraments, tonificació, cor-
recció postural, tot per mantenir-nos en forma. 



IOGA SUAU

Amb Marta Casado
Dilluns de 11.45 a 13.15h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Exercicis controlats per a treballar les articula-
cions, flexibilitzar la musculatura, eliminar ten-
sions i iniciar-nos en la pràctica de la meditació 
i dels pranayamas. Curs orientat a persones en 
baixa forma física o amb mobilitat reduïda, amb 
supervisió mèdica.

HIPOPILATES 

Amb Rosa Domínguez
Dimarts i dijous de 19.15 a 20.15 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Combinació d’abdominals hipopressius i pilates 
per millorar la postura de l’esquena, i augmentar 
l’estirament abdominal amb diferents posicions.



POSA’T EN FORMA

Professor/a a concretar
Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Et proposem un circuit adaptat, dinàmic i fàcil 
de seguir on es farà treball cardiovascular i es 
treballarà la força muscular. L’objectiu és reduir 
greix corporal, sentir-te més àgil i reforçar el 
sistema immunitari. 

TONIFICACIÓ 

Amb Natalia Corvalan
Dimarts de 20.45 a 21.45 h 
Preu: 47,92 € (9 sessions) 
Inici 25 de gener

Treball de tonificació de la zona inferior i de la 
zona abdominal del cos i treball cardiovascular 
amb música. Glutis, abdominals i cames.



TAI TXI 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 11.45 a 12.45 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Basat en el treball integral de les energies vi-
tals a través de l’acció corporal i la respiració, 
amb moviments suaus encadenats. 

TXI KUNG 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 13 a 14 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

El txi kung integra la ment, el cos i les percep-
cions per mitjà de la respiració i els moviments. 
Desenvolupa l’energia interna (txi) per harmo-
nitzar amb les energies externes, com els ele-
ments de la natura. 



IOGA HATHA

Amb Carmen Chito
Dimarts i dijous de 13 a 14 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Integrar la percepció de l’ésser interior amb la 
del món exterior, reconeixent-la com una via de 
desenvolupament personal mitjançant aquesta 
pràctica originària de l’Índia.

IOGUILATES 

Amb Marta Casado
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)
Inici 26 de gener

Combinació de pilates i ioga per aconseguir 
un sistema d’entrenament físic i mental encara 
més complet. 



MINDFULNESS 

Amb Patricia Valles 
Dimecres de 10 a 11.30 h. Inici 26 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mindfulness o atenció plena és una tècnica ori-
entada a millorar l’atenció, reduir l’estrès i ges-
tionar millor situacions quotidianes.

IOGA DINÀMIC

Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 19 a 20.15 h. Inici 27 de gener
Preu: 59,89 € (9 sessions)

Resiliència somàtica. Invitació a connectar amb 
la intel·ligència natural del cos, a través d’un 
flux de postures i moviments, connectats amb 
la respiració. Mentre la ment s’interioritza, es 
mobilitzen totes les articulacions i es relaxen i 
enforteixen tots els músculs. 



INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ 

Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 20.30 a 21.30 h. Inici 27 de gener
Preu: 47,92 € (9 sessions)

Espai on treballarem la relaxació del cos, a tra-
vés de les sensacions per aconseguir aquietar 
la ment. No es requereix pràctica prèvia en me-
ditació.



GASTRONOMIA, SHOW COOKING 

CUINA DE L’ÀVIA

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 17 de gener al 21 
de febrer. Preu: 47,92 € (6 sessions)

En aquest taller farem un petit homenatge a les 
receptes tradicionals de les àvies, la cuina en-
tranyable de tota la vida. 

Els tallers de gastronomia, per tal de respec-
tar les mesures sanitàries, seran demostra-
tius. El professorat elaborarà les receptes a 
classe i tothom és podrà emportar un petit 
tast per menjar a casa i, per tant, s’ha de por-
tar carmanyola i pagar un plus de material.



SABOR D’ITÀLIA

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 28 de febrer al 14 
de març. Preu: 23,96 € (3 sessions)

Itàlia ens ofereix molts sabors. Cuinarem re-
ceptes italianes i també aprendrem a fer pasta. 
No t’ho pots perdre. Buon Appetito!!!

CUINA DE MALLORCA

Amb Xisco Muñoz 
Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 18 de gener al 8 
de febrer. Preu: 31,94 € (4 sessions)

Aprendrem l’origen de la cuina mallorquina. 
Cuinarem els seus plats més tradicionals i icò-
nics i els seus ingredients autòctons.



CUINA MALLORQUINA DE 
SETMANA SANTA 

Amb Xisco Muñoz 
Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 15 de març al 22 
de març. Preu: 15,97 € (2 sessions)

Durant la Setmana Santa, a les cases de Ma-
llorca, s’elaboren alguns dels plats més repre-
sentatius de la gastronomia de l’illa. Aprendrem 
a cuinar aquests plats i la seva història. Farem 
que la cuina es converteixi en la casa de la 
vostra tieta mallorquina.

CUINA JAPONESA D’HIVERN 

Amb Miho Miyata
Dimecres 19 a 21 h. Del 9 al 23 de febrer 
Preu: 31,94 € (3 sessions)

Ens aproparem al Japó a través de la seva 
gastronomia, coneixent els seus ingredients i 
com cuinar-los. 



“TACOS” VEGANS

Amb Itzamara Martínez
Dimecres 19 a 20.30 h. Del 19 de gener al 2 de 
febrer. Preu: 23,96 € (3 sessions)

“Tacos” amb ingredients locals però gust mexi-
cà, amb una bona massa de “tortilla de maíz” 
i una saboroses salses. I tot sense ingredients 
d’origen animal. Bon profit!

DELÍCIES ASIÀTIQUES

Amb Isa Márquez
Dijous de 19 a 20.30 h. Del 10 al 24 de febrer 
Preu: 23,96 € (3 sessions)

T’apassiona el menjar asiàtic? Recorregut per 
aquesta cuina per aprendre a fer alguns dels 
millors capricis asiàtics, perquè els puguis cui-
nar fàcilment a casa. Gyozas, Wanton o Shao-
mai... T’engresca la idea?



STREET FOOD ASIÀTIC

Amb Isa Márquez
Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 2 al 16 de març 
Preu: 23,96 € (3 sessions)

T’agrada el Fast Food (del bo) o ets més de 
menjar asiàtic? Recorregut per alguns dels 
plats més representatius del Street Food asi-
àtic. Gaudeix d’ells a casa i sorprèn els teus 
coneguts! Nikuman (Japò), Baozí (Xina), Bahn 
Mi (Vietnam), Onigirazu (Japò)... T’atreveixes?”

DOLÇOS VEGANS

Amb Itzamara Martínez
Dijous, 19 a 20.30 h. Del 20 de gener al 
3 de febrer. Preu: 23,96 € (3 sessions)

Aprendrem a realitzar dolços senzills, delicio-
sos i fàcils de fer, transformant la visió de que 
els dolços vegans són avorrits o insípids.



CURRI

Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 18.30 a 20.30 h. Del 28 de gener a 
l’11 de febrer. Preu: 31,94 € (3 sessions)

Vine a aprendre les diferents combinacions d’es-
pècies que fan del curri un ingredient únic i es-
pectacular. Viatgem pel nord i el sud de l’Índia, 
Tailàndia, Àfrica, el Carib, Vietnam... Curris amb 
verdures, amb peix, amb carn, amb llegums i 
l’elaboració del nostre propi garam masala.

CUINA CONSCIENT - KM.0

Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 18.30 a 20.30 h. Del 18 de febrer al 
4 de març. Preu: 31,94 € (3 sessions)

Cuina conscient, saborosa i sostenible. Produc-
tes de qualitat, de temporada i amb la menor 
petjada ecològica possible. Infinites possibilitats!



EXPRESSIÓ 

IL·LUSTRACIÓ HUMORÍSTICA

Amb Bàrbara Alca
Dimecres de 18.30 a 19.30 h. Inici 26 de gener
Preu:47,92 € (9 sessions)

Farem una aproximació a la teoria de la carica-
tura i la il·lustració humorística, al seu origen i 
a la seva relació amb la política, per a estudiar 
les diferents formes de narració visual i els dife-
rents tipus de humor. Jugarem amb els contex-
tos, amb els antònims i amb la història sense 
text per a crear un fanzine humorístic des de 
l’experiència de cadascú. 



TÈCNIQUES DE DIBUIX 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Gaudeix aprenent a dibuixar amb diferents tèc-
niques. No és necessari tenir coneixements en 
dibuix. 

DIBUIX CREATIU 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

El dibuix com a mitjà d’expressió i de desenvolu-
pament creatiu amb alguna pinzellada d’artterà-
pia. No és necessari tenir coneixements en dibuix. 



SUMI-E, PINTURA JAPONESA

Amb Andi Dom-Dom
Dijous de 19 a 21.30 h 
Preu: 79,86 € (6 sessions)

Apropa’t a aquesta tècnica de pintura a l’ai-
gua que es realitza amb pinzell i tinta xinesa. 
Traços delicats inspirats en la natura, bellesa i 
simplicitat.

AQUAREL·LA BOTÀNICA EXPERIMENTAL 

Amb Alejandra Morales
Divendres de 10 a 13 h. Del 25 de febrer al 25 
de març. Preu: 79,86 € (5 sessions)

Coneix el món de l’aquarel·la i l’aiguada apre-
nent trucs i possibilitats creatives que ens apor-
ten recursos per pintar la vegetació i tots els 
seus colors. 



LLIBRE D’ARTISTA 

Amb Alejandra Morales 
Divendres de 10 a 13 h
Del 28 de gener al 18 de febrer
Preu: 63,89 € (4 sessions)

Per omplir-lo de records, per explicar una his-
toria o per fer un regal especial. Un llibre d’ar-
tista és únic, original i creat per tu: la teva “obra 
d’art”. Podràs personalitzar-lo amb textos, foto-
grafies, dibuixos, pintures, retalls de paper... i 
tota la teva creativitat i la teva imaginació.
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TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES 
I EXPERIMENTALS DE 
TRANSFERÈNCIA (MONOTIPS)

Amb Dana Jasovich
Dijous de 10 a 12 h
Preu: 95,83 € (9 sessions)

Experimentarem amb diferents materials i tèc-
niques per a transferir imatges: aquarel·les, 
olis, tintes de gravat i més. Ens deixarem por-
tar per l’atzar i jugarem amb les diferents possi-
bilitats que ens aporten aquestes tècniques.
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PERCUSSIÓ CORPORAL

Amb Paola Pastor
Dimecres de 20.15 a 21.45 h. Inici 26 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Una invitació a fer música amb el nostre propi 
cos. Coneixerem diferents possibilitats sono-
res, combinant-les i jugant amb elles. Apren-
drem ritmes musicals diversos, mentre deixa-
rem espai a la improvisació. 

PALMES, COMPÀS I CASTANYOLES

Amb Esperanza Rodríguez
Dijous de 17.15 a 18.45 h. Inici 27 de gener
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Introdueix-te en el món del flamenc aprenent 
els seus compassos, tocant les palmes o les 
castanyoles i barrejant els seus sons fent d’ai-
xò un híbrid de temps al compàs...
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INTENSIU 
Amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni 

TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL

Amb Paola Pastor
Dimecres, 19 de gener a les 19 h 
Activitat gratuïta, adreçada a públic adult. 
Cal inscripció prèvia presencial o en línia a: 
cotxeresborrell.net

Una invitació a fer música amb el nostre propi 
cos. Coneixerem diferents possibilitats sono-
res, combinant-les i jugant amb elles. Apren-
drem ritmes musicals diversos.
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HUMANITATS 

MÉS BRUIXES I ALTRES 
DONES PERILLOSES

 Amb Susana Galán
Dijous de 17 a 18.30 h 
Del 20 de gener al 17 de febrer (5 sessions)
Preu: 39,93 € 

A partir de cinc figures, la dona castradora, la 
histèrica, la lesbiana, la ginoide i la terrorista 
suïcida, examinarem formes de subversió i in-
subordinació femenina passades i presents. 
Durant el taller llegirem assajos i textos litera-
ris, veurem trossos de pel·lícules clàssiques i 
contemporànies, i analitzarem obres d’art per 
aprofundir en la representació de la dona com 
a objecte de por i amenaça per a l’ordre social.
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CONEIX EL JAPÓ:  
UN PAÍS DE CONTRASTOS

Amb Daruma, serveis lingüístics
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 53,24 € (5 sessions bisetmanals) 
Inici 28 de gener 

Us proposem un cicle en el que coneixerem 
diferents facetes antropològiques d’un país i 
d’una cultura tant fascinant com el Japó, cada 
vegada més present a la societat catalana. 
Descobrirem aspectes tan atractius com la 
seva història, la societat, el pensament, el man-
ga i fins i tot una mica de l’idioma.



ITINERARIS

A càrrec d’ Adaptambcn

PETRAS ALBA,  
EL RETIR D’UNA REINA

Diumenge 6 de març de 10 a 12 h 
Preu: 10,65 €

El monestir de Pedralbes fou fundat l’any 1327 
per la reina Elisenda de Montcada amb la in-
tenció de retirar-s’hi un cop es quedés vídua. 
Aquesta ruta ens mostrarà 650 anys ininterrom-
puts de vida monàstica enmig de tots els fets 
històrics que van marcar el pols de la ciutat.



En motiu del dia de la Dona

BARCELODONA

Divendres 11 de març de 16.30 a 19 h 
Preu: 13,31 €

La història l’han escrita sempre els homes, 
parlant d’homes i per als homes. Però on eren 
les dones mentrestant? Les dones sempre han 
estat presents encara que silenciades. Bar-
celoDONA és una de les moltes rutes que es 
poden fer a Barcelona on la dona en serà la 
protagonista. Hem triat un grup de dones que 
van protagonitzar petites-grans històries de la 
HISTÒRIA de Barcelona.



CONFERÈNCIES

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

CICLE: DONES, MÚSICA I FILOSOFIA

DONES I FILOSOFIA,  
HISTÒRIA D’UNA ABSÈNCIA 

A càrrec de Xosé Díaz, llicenciat i  
catedràtic en filosofia
Dimecres 2 de febrer a les 19 h

Estarem d’acord que la filosofia és, abans de 
res, una actitud davant del món, que tot ésser 
humà comparteix. També estarem d’acord que 
la filosofia té una història, que ens parla del 
seu naixement i de la seva extensió, evolució, 
temes... i personatges. On són les dones en 
la història de la filosofia? Per tal de respondre 
la pregunta caldrà fer una certa arqueologia, 
recerca dels indicis que ens poden portar a 
reconstruir una presència amagada, però exis-
tent. Aquesta és l’aventura que us proposem.



DONES I FILOSOFIA,  
DONES MÍSTIQUES A L’EDAT MITJANA 

Dimecres 23 de febrer a les 19 h

De l’Edat Mitjana, disposem de textos manus-
crits d’autores. Donat que les dones no podien 
accedir habitualment als centres de cultura (hi 
ha excepcions) el tema que sovint hi apareix és 
el de la descripció i la reflexió sobre la pròpia 
experiència. Per això, hi trobem tantes dones 
místiques. En parlarem d’elles i de la relació 
entre aquesta escriptura i l’amor cortés. Parla-
rem de Heloïsa del Paràclit, Hildegard de Bin-
gen i Margarida Porète, entre d’altres autores. 
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DONES, JAZZ I LLIBERTAT

A càrrec de Romina Krieger, soprano i 
divulgadora musical
Dimarts 22 de març a les 19 h

Què ha significat el Jazz per a les dones del 
segle XX? Ho descobrirem a través d’una con-
ferència dedicada a les cantants, compositores 
i productores més influents del món del jazz. 
Escoltarem grans talents com Ella Fitzgerald, 
“la Primera Dama de la cançó”, Nina Simone, 
lluitadora pels drets civils de les persones afro-
americanes, Billie Holiday, la improvisadora, 
Toshiko Akiyoshi, la primera dona a guanyar el 
premi de Best Arranger i Composer de la revis-
ta Down Beat. Un recorregut històric, cultural i 
musical, íntegrament amb nom femení.
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RECURSOS 

PARLEZ VOUS FRANÇAIS?

Prof. a confirmar
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Curs adreçat a tothom qui vulgui consolidar la 
seva base de francès oral per poder mantenir 
una conversa bàsica. Millorar la comprensió, 
l’expressió oral i ampliar lèxic mitjançant visio-
nat de vídeos, escolta de música i parlant so-
bre temes d’actualitat.

INICIACIÓ AL JAPONÈS 

Amb Daruma, serveis lingüístics
Dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Taller per aprendre les bases de l’idioma. Un 
primer contacte amb els seus alfabets, gramàti-
ca i expressions quotidianes.



JAPONÈS NIVELL BÀSIC

Amb Daruma, serveis lingüístics
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Curs destinat a les persones que hagin adquirit 
prèviament les habilitats de lectoescriptura dels 
sil·labaris japonesos.

CONVERSA EN ANGLÈS 
ELEMENTAL 

Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 17.45 a 19.15 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Si tens coneixements bàsics d’anglès però et 
falta la confiança per llençar-te a parlar, aquest 
és l’espai per posar-ho en pràctica, expres-
sar-te oralment i ampliar vocabulari.
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CONVERSA EN ANGLÈS INTERMIG

Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Per a tu, si el teu nivell d’anglès és intermig i 
vols practicar l’idioma i ampliar vocabulari men-
tre parles de temes del teu interès.

ITALIÀ, DE 0 A 10

Amb Claudia Santoro
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

De la mà d’una professora nativa, una proposta 
dissenyada per introduir-vos al vocabulari i a 
les estructures bàsiques de l’italià. Expressió 
oral simulant situacions de la vida quotidiana i 
utilització de les xarxes socials per tenir exem-
ples reals de la llengua. 



EMANCIPACIÓ DIGITAL

Amb de Guillem Vilà
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Del 7 al 21 de febrer
Preu: 31,94 € (3 sessions)

Aprendrem què passa quan utilitzem els ser-
veis gratuïts de les grans corporacions cone-
gudes com les FAAMG i donarem recursos i al-
ternatives Open Source. Proposta dirigida a les 
persones amb nocions avançades d’informàti-
ca, familiaritzades amb les noves tecnologies, i 
que estiguin interessades en la privacitat digital 
i en millorar la seguretat de les seves dades.



LÍMITS. EMOCIÓ, COS I MOVIMENT

Amb Erica Borzese
Divendres 25 de març de 18 a 20 h 
i dissabte 26 de març de 10.30 a 13.30 h
Preu: 26,62 € (2 sessions)

Des d’on i fins on? Què passa si dic NO? Una 
trobada, dirigida a persones adultes que acom-
panyen infants, on abordarem, a través del 
moviment expressiu, els límits i allò que repre-
senten. Indagarem sobre conceptes, creences, 
emocions, relacions interpersonals, autocura i 
criança, a partir de propostes psico-corporals 
que ens permetran adonar-nos de com gestio-
nem els nostres límits. Una oportunitat per qües-
tionar-se, deixar que el cos també parli, conèi-
xer-se una mica més i trobar nous recursos.



MONOGRÀFICS 

NETEJA NATURAL

A càrrec de Reparat als municipis
Dilluns 7 de març de 17.30 a 20 h
Activitat gratuita 

Aprendrem petits trucs per fer una neteja de casa 
a partir de productes que tenim a la cuina, sense 
contaminar el medi ambient, més econòmica i a 
la vegada respectuosa amb la nostra salut.

MANTENIMENT DE L’ORDINADOR

Dilluns 14 de març de 17.30 a 20 h
Activitat gratuita 

Obtindrem un coneixement bàsic dels compo-
nents físics d’un ordinador i aprendrem a solu-
cionar els problemes més comuns que poden 
afectar-lo. Aconseguirem allargar la vida útil 
d’un ordinador de torre o portàtil.



TALLERS FAMILIARS

A les sessions dels tallers familiars cada nadó 
ha de venir acompanyat d’una sola persona 
adulta que sempre ha de ser la mateixa. 

IOGA AMB NADONS 

Amb Vero Russo
Dimecres de 10.15 a 11.15 h
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. 
Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de 
jocs amb el teu nadó.  
Per a nadons de 2 a 12 mesos.

Fo
to

gr
afi

a 
(c

c)
 A

kt
iv

 | 
O

slo
.n

o



ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER

L’Escola Tísner apropa a infants i joves de 
4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de 
descoberta i experimentació on les diverses 
disciplines esdevenen una eina expressiva i 
d’enriquiment emocional. Crearem itineraris 
formatius que s’alternaran durant tot el curs.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz
 



Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys 
Dilluns, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys. 1r, 2n i 3r
Dijous, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes 
Teloners/es: 9 a 12 anys. 4t, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € al mes
Debutants: 12 a 17 anys. ESO i Batxillerat 
Dimecres, 17.30 a 19.30 h. 53,20 € al mes

Inscripcions obertes durant tot el curs fins 
exhaurir places
Inici del trimestre: setmana del 10 de gener
Classes obertes: setmana del 7 de febrer

Mesures preventives específiques de l’Escola
El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que 
en cada moment s’estableixin. 
En cas de força major derivada de la crisis sanitària actu-
al 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 pugui realitzar en format vir-
tual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calen-
dari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà 
que l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.



CASAL INFANTIL 

Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen 
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir 
en un ambient acollidor. 
Els nens i les nenes seran protagonistes i cada 
dia podran triar a què, com i amb qui juguen 
entre un seguit de materials innovadors i selec-
cionats per a cada edat. 
El joc dels infants estarà acompanyat en tot 
moment per professionals qualificades que els 
ajudaran a descobrir i gaudir del joc en un es-
pai segur i pròxim.
Les famílies hi trobareu orientació i assessora-
ment i un espai de participació en diverses pro-
postes compartides amb els vostres infants.



Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a di-
jous de 16.30 a 19.30 h
Quota trimestral: 25,78 €*
Renovacions: del 29 de novembre al 10 de 
desembre
Inscripcions: a partir del 3 de gener
Inici: setmana del 10 de gener
Aforament limitat
Tarifa reduïda del 15% per a famílies nombroses i 
monoparentals
*Preus pendents d’aprovació

Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Abonament 5 sessions: 15,47 € *
Abonament 10 sessions: 30,93 €*
Tiquet esporàdic: 3,87 €*
*Preus pendents d’aprovació

Ludoteca familiar de 4 a 12 anys (només per 
a famílies inscrites al casal): última setmana 
de mes

Per a més informació consultar la programació 
de tardor del Casal infantil. 



MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA 
AQUÍ ES JUGA!

Espais de jocs en família adreçats a diferents 
grups d’edat (espai 0-3, joc simbòlic, joc de 
taula, joc de construcció i joc tecnològic), on 
també rebreu assessorament sobre el consum 
crític i responsable de joguines. Paral·lelament 
hi haurà activitats complementàries a la mostra 
com xerrades, tallers, cinema, espectacles....
Del 15 de desembre al 5 de gener

Horari: Del 15 al 22 de desembre de 16.30 a 
19.30 h. Del 23 de desembre al 5 de gener d’11 
a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h. El 24 i 31 de 
desembre i el 5 de gener només matí.

Preu: 1.50 € per infant i sessió
Per nadons i infants de 0 a 12 anys. Han de 
venir acompanyats d’una persona adulta 
Aforament limitat
Més informació al desplegable específic.



DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA

Espai de trobada i interrelació en el que les 
famílies poden compartir l’experiència de la cri-
ança en un entorn educatiu i lúdic amb materi-
als especialitzats i suport professional.
Grup A: dimarts de 10 a 12 h 
Grup B: dijous de 10 a 12 h
Renovacions: del 29 de novembre 
al 10 de desembre
Noves inscripcions: a partir del 3 de gener
Inici: dimarts 11 de gener
Quota trimestral: 49,92 €* trimestre (12 sessions)
Tarifa reduïda del 15% per a famílies nombroses i 
monoparentals 
* Preus pendents d’aprovació

Cessions d’espai a grups de famílies organitzades
Per a més informació consultar la programació 
del Casal infantil. 



ALTRES SERVEIS

PUNT D’INFORMACIÓ 

CESSIÓ D’ESPAIS

Informació general del centre, dels recursos del 
Districte i de la ciutat 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa 
d’espais de lloguer per a grups i entitats. 
Consulteu possibilitats i condicions.



ADREÇA

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @cccotxeresborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

http://cotxeresborrell.net/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Viladomat,+2,+8,+08015+Barcelona/@41.3755747,2.1607462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a26731923cc9:0x72f97c68faeb0ad6!8m2!3d41.3755747!4d2.1629349
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
https://www.facebook.com/cccotxeresborrell
https://twitter.com/cccborrell?lang=ca
https://www.instagram.com/cccotxeresborrell/
https://www.instagram.com/cccotxeresborrell/
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