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INSCRIPCIONS

Inscripcions presencials a l’oficina del Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC).

Inscripcions en línia a www.llagostera.cat.

La inscripció serà efectiva en ingressar l’import 
del curs.

Cursos de llarga durada: només cal efectuar 
l’ingrés del 1r trimestre. Els imports dels 
trimestres restants es cobraran per domiciliació 
bancària. 

Un cop fet el pagament, si no es comunica 
el contrari, l’alumne estarà admès al curs 
i començarà amb normalitat el dia i hora 
estipulat. 

Possibilitat de fer proves gratuïtes d’un curs. 
Cal trucar al telèfon del servei corresponent per 
acordar dia i hora de la prova. 

Per donar-se de baixa d’un curs cal emplenar i 
signar el full de baixa.

BONIFICACIONS

Són aplicables a tots els cursos i tallers. 

Cada inscrit només pot optar a un descompte. 

Per beneficiar-se d’una bonificació cal inscriure’s 
presencialment a l’oficina del SAC, presentant la 
documentació acreditativa que correspongui. 

S’aplicarà un 10% de descompte a:

• Titulars del Carnet CLV

• Família nombrosa/monoparental

• Dos o més germans (<18 anys) inscrits en  
 activitats de pagament*

• Persones en situació d’atur

• Persones amb discapacitat

• Persones inscrites en més d’una activitat de 
 pagament*

* El descompte s’aplicarà en la segona inscripció.

NOTES
L’Àrea de Cultura es reserva el dret de variar 
les activitats si causes imprevistes així ho 
aconsellessin. 

Si un curs o taller s’anul·la per falta d’inscrits o 
causa justificada, es retornarà l’import. 

Si la persona inscrita no assisteix al curs sense 
notificar-ne la baixa, no es retornaran els diners. 

FESTIUS
VACANCES DE NADAL:
Del 22 de desembre de 2018 
al 6 de gener de 2019

VACANCES DE SETMANA SANTA:
Del 15 al 22 d’abril de 2019

FESTA MAJOR:
7, 8, 9, 10 i 11 de juny de 2019

INSCRIPCIONS | BONIFICACIONS | NOTES | FESTIUS4



CURSOS 
ANUALS
D'OCTUBRE A JUNY

TASTART
L’EXPERIMENTACIÓ DE 
LES ARTS PLÀSTIQUES
‹ DE 4 A 7 ANYS ›

Una aula d’art on a través de l’experimentació 
es crearan les bases tècniques i creatives per a 
la incorporació de l’art en el desenvolupament 
de l’infant.

Dimarts o dijous, de 17.30 a 19 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

80€/trimestre

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professora: Eva Motas

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL

ESCOLA 
MUNICIPAL

D'ART
PERE MAYOL

Espai Cultural 
Casa de la Vídues

Pl. Llibertat, 1 | T. 972 83 19 95
escoladart@llagostera.cat
www.casadelesvidues.cat

CURSOS
LLAGOSTERA

5



DIBUIX I PINTURA
L'APRENENTATGE DE LES ARTS 
PLÀSTIQUES
‹ DE 8 A 11 ANYS ›

Taller per aprofundir en el món del dibuix i 
la pintura. Es practicaran tècniques com el 
carbó, el llapis, la tinta xinesa, l'aquarel·la, la 
pintura a l'oli, l'acrílica… També es treballaran els 
conceptes del buit i el ple, la proporció, l'encaix, 
el  dibuix de la figura humana al natural, el retrat, 
l'entorn, el color i molts més.

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

90€/trimestre

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professora: Anna de Gea

NOVETAT!

ARQUITECTURA 
EFÍMERA I ART 
URBÀ
‹ DE 14 A 18 ANYS ›

Curs adreçat a la realització de projectes reals 
d’arquitectura efímera i art urbà en espais 
públics.

Dimecres, de 16.30 a 18.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

90€/trimestre

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professors: Pablo Paz i Marc Ortín

PINTURA I 
ESCULTURA 
(ADULTS)
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

L’objectiu és facilitar tots els coneixements 
tècnics i pràctics necessaris per a la creació d’un 
dibuix, d’una pintura o d’una escultura, ja sigui 
de caire realista o abstracte, sense prejudicis 
formals ni estètics.

Dimarts i dijous, de 19 a 21.30 h

Escola Municipal d’Art Pere  Mayol

135€/trimestre (2 dies x setmana)
80€/trimestre (1 dia x setmana)

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 15 alumnes

Professora: Ció Abellí

DIBUIX I PINTURA
(ADULTS)
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Curs de dibuix i pintura adreçat a persones 
que es volen endinsar en el món del dibuix i la 
pintura. Aprendrem a posar les bases tècniques 
per poder realitzar un treball artístic d’estudi: 
dibuix, composició, harmonies, valors tonals i 
color.

Dimarts i divendres, de 10 a 12.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

135€/trimestre (2 dies x setmana)
80€/trimestre (1 dia x setmana)

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 15 alumnes

Professora: Anna de Gea

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL6



MODEL VIU
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Aquest taller es basa en l'observació, l'estudi i la 
interpretació del cos humà a partir de models tan 
masculins com femenins. Aprendrem conceptes 
com l'encaix, la composició, la proporció, l'anatomia 
i el ritme de les diferents posicions del cos.

*Aquest curs té un 50% de descompte per als 
alumnes matriculats a pintura i escultura (adults) 
o a dibuix i pintura (adults).

Dilluns, de 19 a 21.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

110€/trimestre

Professor: Carles Torrent

AULA D'ART 
PER A PERSONES 
AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES 
ESPECIALS
L'EXPERIMENTACIÓ DE LES ARTS 
PLÀSTIQUES COM A CANAL 
D'EXPRESSIÓ EMOCIONAL
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Una aula d'experimentació artística on els 
alumnes podran desenvolupar-se lliurement 
per tal d’expressar-se a través de l’art i canalitzar 
sensacions i emocions.

Dimecres, de 10 a 11.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

Gratuït

Mínim: 5 alumnes
Màxim: 8 alumnes

Professora: Eva Motas

AULA 
D’ARTISTES
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Les persones que ho desitgin podran fer ús de 
l’aula d’artistes de l’Escola Municipal d’Art per 
anar-hi a pintar o dibuixar en companyia d’altres 
artistes locals.

Dilluns, dimarts i dijous, de 19 a 21 h i 
dimarts i divendres, de 10 a 12.30 h

Escola Mpal. d’Art Pere Mayol

50€/trimestre

CURS DE 
PUNTA AL COIXÍ
Curs per aprendre la tècnica i la pràctica 
d’aquesta activitat tradicional catalana. La 
programació del curs s’ajustarà als diferents 
nivells dels alumnes per a què els principiants 
puguin iniciar-se en aquest art i perfeccionar el 
nivell dels més avançats.

Dijous, de 15.30 a 18 h

La Farinera

Inscripcions: caldrà fer la inscripció en 
línia a www.llagostera.cat o presencial-
ment a l’Ajuntament de Llagostera (Ser-
vei d’Atenció Ciutadana).

Per a més informació i quotes: Grup 
Puntaires Llagostera (a partir del 4 
d’octubre, els dijous a La Farinera)

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL 7



CURS DE 
COSTURA
Curs bàsic de costura on aprendràs a fer 
arranjaments, roba de llar, reciclatge, cosir a mà 
i a màquina, fer peces de roba bàsiques, planxar, 
fer acabats...

Dimarts i dijous, de 16 a 19 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

100€/trimestre

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professora: Paquita Nicolau

CERÀMICA
‹ A PARTIR DE 14 ANYS ›

Enfanga't i endinsa't en el món de la ceràmica. 
Partint de diferents tipus de fang podràs 
crear les teves pròpies peces tridimensionals. 
Desenvolupa un retorn a la natura treballant 
el fang amb les tècniques del xurro, del pessic 
i de les plaques. Descobreix les possibilitats 
de les argiles de baixa i alta temperatura i les 
tècniques de decoració amb engalba, vitrificats 
i esmalts.

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

100€/trimestre

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professora: Lourdes Ral

MONO-
GRÀFICS

INICIACIÓ A LA 
CAL·LIGRAFIA 
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Conèixer les propietats de la ploma de punta 
plana, apendre a fer funcionar la plumilla i el 
desenvolupament de l’alfabet llatí a través de la 
lletra uncial.

26 i 27 d’octubre

Divendres, de 17 a 20 h
Dissabte, de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

60€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 20 alumnes

Professor: Carles Gonzàlez

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL8



FOTOGRAFIA I
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Partint del nivell 0 es treballaran els aspectes 
més tècnics de la fotografia per tal de treure el 
màxim profit de la càmera: velocitat, diafragma, 
enfoc, ISO i tot allò que condiciona la pràctica 
fotogràfica. Es combinaran les classes teòriques 
amb els exercicis pràctics.

Del 9 de gener al 27 de març

Dimecres, de 20 a 22 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

90€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professor: Sergi Batlle

FOTOGRAFIA II
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Utilitzarem els coneixements adquirits en el 
monogràfic d’iniciació per endinsar-nos en la 
part més expressiva i creativa de la fotografia. 
Es treballaran les normes de composició, el 
control de la il·luminació i també diferents tipus 
de fotografia: paisatge, arquitectura, retrat… 

Es requereixen uns coneixements bàsics del 
funcionament de la càmera.

Del 3 d’abril al 26 de juny

Dimecres, de 20 a 22 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

90€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professor: Sergi Batlle

PHOTOSHOP
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Aprendrem les eines bàsiques de retoc: efectes, 
filtres, pinzells, tipografia, capes… per poder 
manipular imatges i documents.

Del 9 de gener al 27 de març

Dimecres, de 21 a 22.30 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

80€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 14 alumnes

Professor: David Otero

SERIGRAFIA
SOBRE TÈXTIL I PAPER
‹ A PARTIR DE 16 ANYS ›

Curs d'iniciació a la serigrafia on, a més de practicar 
tècniques de creació d'imatges i estampació, 
indicarem com muntar un petit taller de serigrafia 
a casa de forma senzilla i econòmica.

Els alumnes aprendran les diferents tècniques per 
crear imatges i estampar-les sobre samarretes, 
bosses i tota mena de tèxtils, i també sobre paper, 
cartó i fusta. També rebran indicacions pràctiques 
per construir les seves pantalles, taula d'estampa-
ció i insoladora. Per aquest curs no calen coneixe-
ments previs i es facilitarà tot el material necessari.

Del 5 d'abril al 28 de juny

Divendres, de 17 a 20 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

135€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professor: Sebi Subirós

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL 9



TALLERS 
FAMILIARS

CREACTIVA'T 
AMB NOSALTRES!
‹ DE 3 A 12 ANYS ›

Vine a gaudir d'unes vacances artístiques on 
desenvolupar tota la teva creativitat.

Experimentarem, aprendrem i jugarem a través 
del volum, el color, la ceràmica, la música, el 
teatre, el cant... i crearem un món imaginari i 
creatiu únic.

NADAL

Del 27 de desembre al 4 de gener

De 9 a 13 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

65€

SETMANA SANTA

Del 15 al 18 d’abril

De 9 a 13 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

55€

TALLER 
DE PALS TIÓ
ACTIVITAT FAMILIAR EN EL 
MARC DE LA FIRA DE NADAL
‹ DE 3 A 12 ANYS ›

La recaptació de les inscripcions d’aquest taller 
es destinaran a la construcció d’un Campament 
Reial per a la Cavalcada de Reis 2019.

Dissabte, 15 de desembre

D’11 a 14 h

Plaça Catalunya

3€ / infant
5€ / dos germans
8€ / tres germans

TALLER MONES 
DE PASQUA
ACTIVITAT FAMILIAR
‹ DE 4 A 12 ANYS ›

Taller on els infants i els pares podran crear con-
juntament una mona de Pasqua 100% artesanal. 
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

Dissabte, 6 d’abril

D’11 a 13 h

Escola Municipal d’Art Pere Mayol

10€

Mínim: 8 alumnes
Màxim: 25 alumnes

ESCOLA MUNICIPAL D'ART PERE MAYOL10



ESCRIU!
3 TÈCNIQUES DE 
NARRATIVA CREATIVA
T’agrada inventar històries i personatges? Et 
fixes en els detalls? Penses que la vida està 
plena d’escenaris extraordinaris? Sens dubte: 
t’agrada escriure! Vols millorar la tècnica?

Et proposem un taller de tres sessions de 
narrativa creativa per aprendre tres tècniques 
clau per millorar els teus textos.

PROGRAMA:
SESSIÓ 1:
La joia de la corona: el dir i el mostrar

SESSIÓ 2:
Escriure amb els 5 sentits

SESSIÓ 3:
El detall revelador

Dimarts 9, 16 i 23 d’octubre

De 19 a 21 h

La Sala de Can Roure

40€ 

Mínim: 6 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professora: Assum Guardiola

CULTURA

CUL-
TURA

Can Caciques
C. Olivareta, 38 | T. 972 83 00 05

cultura@llagostera.cat

CURSOS
LLAGOSTERA

INFORMÀTICA
PER A GENT GRAN
INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT

Del 3 d’octubre al 28 de juny

INICIACIÓ:
Dimecres i divendres, de 15 a 16 h
PERFECCIONAMENT:
Dimecres i divendres, de 16 a 17 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

54€/trimestre

Mínim: 10 alumnes
Màxim: 12 alumnes

Professor: David Otero
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APRENEM A 
FER RATAFIA
La ratafia és la beguda que s’obté de la maceració 
de certes plantes amb alcohol, la qual sempre 
serà diferent en funció de la recepta utilitzada; 
és precisament aquest fet el que dóna molt de 
joc a l’hora de buscar-ne la fórmula ideal.

Aquest taller consistirà en dues passejades pels 
boscos de Llagostera amb l’objectiu d’identificar 
i collir les plantes més idònies per fer ratafia. En 
finalitzar es donaran les indicacions pertinents per 
preparar-ne la maceració. El material necessari 
per al taller és un cistell o bossa i tisores.

Dissabte, 27 d’abril i 22 de juny

De 10 a 12 h

Punt de trobada: parc de l’Estació

10€ / taller sencer 

Inscripció màxima: 25 persones

Col·labora: Llagostera en flor

TALLER DE 
PLANTES 
DE TEST I 
JARDINERES
Aquest taller ens permetrà conèixer les 
nocions bàsiques per cuidar les nostres plantes 
ornamentals i aprendre alguns trucs perquè 
llueixin d’allò més i creixin en les condicions 
adequades.

Dissabte, 20 d’octubre i 16 de març

De 10 a 12 h

Vivers Can Ragolta

10€ / taller sencer

Inscripció màxima: 20 persones

Col·labora: Llagostera en flor

LLAGOSTERA 
VA AL LICEU!
Liceu al territori és un projecte del Gran Teatre 
del Liceu que vol acostar i fer gaudir l’òpera a 
tota la gent de Catalunya. En col·laboració amb 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
i Cocu-Associació Cultural, s’organitzarà un 
autobús per assistir a la representació de l’òpera 
escollida. L’autobús estacionarà davant del 
Liceu per deixar i recollir el públic llagosterenc. 
Les localitats estaran ubicades amb visibilitat 
òptima i amb un descompte únic. 

Uns dies abans, un conferenciant es desplaçarà 
a Llagostera per fer una xerrada en la què 
s’explicarà l’argument, la producció i anècdotes 
de l’òpera que s’anirà a veure perquè el 
públic tingui tota la informació i gaudeixi de 
l’espectacle sense perdre’s cap detall.

CULTURA12



ÒPERA: 
ELS PESCADORS DE PERLES, 
de Georges Bizet

Divendres, 17 de maig a les 20 h

Hora de sortida: a concretar

80€ (entrada i autobús)

Màxim 40 persones

Inscripcions a www.cocu.cat

CONFERÈNCIA SOBRE L’ÒPERA 
ELS PESCADORS DE PERLES

Dimecres, 24 d’abril

20 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

Conferència oberta a tothom

CINEMA I 
LITERATURA, 
TAN LLUNY TAN 
A PROP
XERRADA
Per què la literatura encisa tant al cinema? 
I per què sovint causen tanta polèmica les 
adaptacions cinematogràfiques de les grans 
obres de la literatura? Com podem saber el 
potencial cinematogràfic d'una novel·la? Fins 
a quin punt cal ser fidel al text? On està la 
frontera en una adaptació? Els canvis d'època 
i temporalitat de l'obra en qüestió poden 
trastocar-ne el sentit?

En aquesta xerrada intentarem donar resposta 
i debatre sobre tots aquests interrogants, 
analitzant les obres i les seves adaptacions al 
cinema des de diferents punts d'anàlisi.

Dimecres, 7 de novembre

19.30 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

A càrrec de Jordi Dorca, gestor cultural, 
programador d’activitats i responsable 
de comunicació del Museu del Cinema 
de Girona.

EL CONTE 
LITERARI A LA 
PANTALLA DE 
CINEMA.
GRANS OBRES DEL 
CINEMA QUE PROVENEN 
DE RELATS BREUS
XERRADA
Els contes literaris són un format molt 
interessant per ser adaptats a la pantalla gran. 

A través de l'anàlisi de diverses pel·lícules (El nadador 
de Frank Perry, El curiós cas de Benjamin Button de 
David Fincher, Rashomon d'Akira Kurosawa, Forajidos 
de Robert Siodmak, Blow Up de Michelangelo 
Antonioni, La finestra indiscreta d’Alfred Hitchcock i 
Minority Report de Steven Spielberg) i dels contes de 
John Cheever, Scott Fitzgerald, Ryunosuke Akutagawa, 
Ernst Hemingway, Julio Cortázar i Philip K. Dick que les 
inspiren, explicarem perquè el conte és el gènere i 
format literari ideal per a l'adaptació cinematogràfica.

Dimecres, 14 de novembre

19.30 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

A càrrec de Jordi Dorca, gestor cultural, 
programador d’activitats i responsable 
de comunicació del Museu del Cinema 
de Girona.
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ESCOLA DE 
TEATRE DEL 
GIRONÈS
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del 
Gironès, el Centre de Formació Teatral El Galliner 
i l’Ajuntament de Llagostera organitzen l’Escola 
de Teatre del Gironès.

Fer teatre ajuda al desenvolupament personal 
i a la coneixença d’un mateix. Guanyarem en 
capacitat d’observació, expressivitat, domini del 
cos i de la veu.

EDAT D’INSCRIPCIÓ: de 7 a 12 anys complerts 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
El primer dia de classe es farà una reunió 
informativa amb els pares i mares.

D’octubre de 2018 a juny de 2019

Divendres, de 17.30 a 19 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

PREU: 23€/mes
MATRÍCULA*: 46€

Inscripcions en línia:
www.etgirones.cat

Més informació: 972 21 32 62

* La matrícula té un import corresponent a dues 
mensualitats per avançat. Posteriorment es co-
braran set domiciliacions mensuals.

CURSOS DE 
CATALÀ PER A 
ADULTS
A PARTIR DE SETEMBRE - 
OCTUBRE DE 2018

Inscripcions: 4, 18 i 25 de setembre

De 17 a 19 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

CURSOS PRESENCIALS A 
LLAGOSTERA
Diversos nivells

CURSOS PARLA.CAT, EN LÍNIA I 
SEMIPRESENCIALS
De nivell elemental, intermedi i de suficiència

NIVELL SUPERIOR (C2)
A Girona, Salt o a distància

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Servei Comarcal de Català del Gironès. 
C. de la Riera de Mus, 1-A (Girona) | T. 972 
21 32 62 | girones@cpnl.cat

VOLUNTARIS 
PER LA 
LLENGUA
Vols ser voluntari/ària? Vols ser aprenent/a? Tu 
també pots participar en el programa!

POTS INFORMAR-TE’N O INSCRIURE’T A:
Servei Comarcal de Català del Gironès. 
| www.cpnl.cat/vxlgi | girones@cpnl.cat 
| T.972 21 32 62
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BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER

BIBLIOTECA

JULIÀ
CUTILLER

Centre Cultural 
Can Roig

C. Lleó I, 2 | T. 972 83 00 08
biblioteca@llagostera.cat

www.bibgirona.cat/ 
biblioteca/llagostera

CURSOS
LLAGOSTERA

SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA 
CERCA PER INTERNET
Internet, la xarxa de les xarxes, forma part 
del nostre dia a dia; hi tenim accés a través 
de l’ordinador, la tauleta, el mòbil... i hi ha una 
quantitat d’informació extraordinària.

Dijous, 15 de novembre

De 10 a 13 h

Biblioteca Julià Cutiller

SESSIÓ 2: INTRODUCCIÓ A LA 
CERCA DE FEINA PER INTERNET
Podrem conèixer les possibilitats que ens 
ofereix Internet en la cerca de feina, saber com 
utilitzar els portals per trobar un lloc de treball 
o les xarxes socials.

Dijous, 22 de novembre

De 10 a 13 h

Biblioteca Julià Cutiller

SESSIÓ 3: EL CORREU 
ELECTRÒNIC: GMAIL
Enviar i rebre correus electrònics és una pràctica 
no tan sols habitual, sinó necessària. En aquesta 
sessió aprendrem a crear un compte de Google, 
coneixerem les possibilitats de Gmail, aprendrem 
a redactar, llegir i enviar correus electrònics...

Dijous, 29 de novembre

De 10 a 13 h

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: Servei de Biblioteques de 
l’Àrea de Cultura i Noves Tecnologies 
de la Diputació de Girona.

FORMACIÓ 
EN TIC
(TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ)
3 sessions de formació.

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
Del 22 d’octubre al 5 de novembre 
(places limitades)
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ENSENYA’M 
LA LLENGUA, 
D’ANTONI BELTRAN
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Antoni Beltran és doctor en medicina. Des de 
fa més de tres dècades exerceix com a metge 
d’atenció primària i geriatre a Sant Feliu de 
Guíxols. A més de la seva activitat professional 
ha pres la iniciativa de recuperar i ordenar el 
vocabulari popular del català relacionat amb 
l’àmbit de la salut.

El llibre que presenta vol ser una eina per 
recuperar unes paraules i expressions que fins 
fa poc eren ben vives en el català col·loquial. De 
la mateixa manera que s’han recuperat mots 
com segell, bústia o vorera, hem de fer el mateix 
amb calipàndria, frisança, nyanyo, penellons, 
feridura, repapiejar o perdre el senderi, entre 
moltíssimes altres.

Dimarts, 9 d’octubre

19.30 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

LA SORRA 
VERMELLA, 
DE JOSEP N. 
SANTAEULÀLIA
XERRADA LITERÀRIA SOBRE LA 
NOVEL·LA
La sorra vermella és la història de dos amics, 
anarquistes i exiliats, que es veuen en la necessitat 
de tornar clandestinament a Barcelona acabada 
la guerra per recuperar la filla d’un d’ells, que va 
ser lliurada de molt petita després de l’execució 
de la seva mare, activista republicana, a una 
família burgesa amb influències entre les altes 
esferes del règim franquista.

Dijous, 29 de novembre

21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Activitat oberta a tothom, però lligada 
als dos clubs de lectura de la Biblioteca.

CLUB DE 
LECTURA
PER A ADULTS
Aquesta activitat consisteix en reunions per 
comentar una obra literària triada prèviament 
i que tots els integrants del club han llegit. El 
club de lectura és una oportunitat de conèixer 
autors i obres des de diferents punts de vista 
dins un ambient animat i on totes les opinions 
són vàlides per enriquir la lectura personal.

Actualment hi ha 2 clubs de lectura a la 
Biblioteca: un de tarda, conduït per Alfons 
Martin; i un de nit, conduït per Cristina Montiel. 
Ambdós clubs es reuneixen un cop al mes, llevat 
dels mesos d’agost, setembre i desembre.

Un cop l’any es fa una sortida literària relacionada 
amb una de les lectures que s’han fet. Els llibres 
es deixen en préstec sense cap cost.

Els interessats en rebre més informació d’aquest 
servei només cal que es posin en contacte amb 

la Biblioteca.

Últim dijous de cada mes no festiu

18.30 h (CL2) i 21 h (CL1)

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït
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CENTRE DE RECURSOS TECNOLÒGICS

LLAGOSTERA 3.0
Llagostera 3.0 és un projecte que pretén 
democratitzar l’accés a la tecnologia oferint 
eines i formació en aquest àmbit a l’abast de 
tothom. L’Ajuntament de Llagostera l’ha posat 
en marxa, en el marc de les actuacions del Pla de 
Barris, amb la voluntat de fomentar i impulsar la 
programació robòtica i l’aprenentatge mòbil. 

La seu del projecte, el Centre de Recursos 
Tecnològics, està situat a l’Espai Cultural Casa 
de les Vídues, i es tracta d’un centre obert als 
alumnes i a la població en general amb l’objectiu 
d’oferir una formació en habilitats digitals i 
robòtica. En aquest espai es portarà a terme 
una oferta continuada de tallers, amb la voluntat 
d’esdevenir no només un centre educatiu, sinó 
també un element de cohesió social que vol 
facilitar a tothom l’accés a les noves tecnologies 
amb material de primer nivell, gràcies a la 
col·laboració de l’Editorial Vicens Vives, Lego 
Education Robotix, Samsung i la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat 
Digital de la Generalitat de Catalunya.

Accés lliure per a infants i joves a partir de 
12 anys. Els menors de 12 anys han d’anar 

acompanyats d’un adult. 

Horaris d’obertura:
Dimecres i divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes (matí): tallers i activitats 
programades

Professor: Ferran Turon

CENTRE DE 
RECURSOS 

TECNOLÒGICS

LLAGOS-
TERA 3.0

Espai Cultural 
Casa de la Vídues

Pl. Llibertat, 1 | T. 972 83 19 95
3.0@llagostera.cat

www.casadelesvidues.cat

CURSOS
LLAGOSTERA
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ESPAI JOVE

CLV
Espai Cultural 

Casa de la Vídues
Pl. Llibertat, 1 | T. 972 83 19 95

joventut@llagostera.cat
www.casadelesvidues.cat

CURSOS
LLAGOSTERA

AULA REAPRÈN
Tens ganes de formar-te per ampliar el teu 
ventall de sortides professionals? En el seu 
moment no vas obtenir el graduat escolar i ara 
vols aconseguir-lo? T’interessaria cursar un cicle 
formatiu? Ara pots fer-ho a Llagostera. 
L’espai educatiu Reaprèn et dóna l’oportunitat i 
les facilitats per fer-ho amb comoditat.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: del 4 al 
12 de setembre

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS 
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: del 
19 al 26 de setembre

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU 
SUPERIOR: del 13 al 23 de novembre

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 
de 9.30  a 13 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

Professora: Mireia Malagón

Contacte: reapren@llagostera.cat / Tel. 
972 83 19 95
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CÀPSULES 
FORMATIVES

TALLER 
DE XAPES 
DISSENYADES 
AMB TABLETS
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Sabem que t'encanten les xapes i que encara 
t'agrada més utilitzar-les per decorar la teva 
motxilla, gorra o samarreta. En aquest taller 
aprendràs a dissenyar, combinar colors, dibuixar, 
i tot el que cal per fer les millors xapes del món 
mundial.

Del 7 de novembre al 19 de desembre

Dimecres, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

Professor: Marc Ortín

TALLER DE 
BEATBOX
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Aprendrem a crear ritmes i reproduir temes i 
cançons actuals amb el nostre cos.

De l'1 de novembre al 20 de desembre

Dijous, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

Professor: Marc Ortín

TALLER DE 
COMPOSICIÓ 
MUSICAL
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

T'agradaria fer les teves pròpies cançons? Rap, 
rock, pop, trap... Aprendràs a passar les teves 
composicions de la llibreta a l'ordinador en 
forma de tema musical.

Del 10 de gener al 28 de febrer

Dijous, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

Professor: Marc Ortín
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ESPAI JOVE CLV

MASTER XEF
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Et fa mandra cuinar però tens ganes 
d'aprendre'n? Ja ho sabem... per això hem 
preparat aquest taller on aprendràs receptes 
molt i molt fàcils i que es fan en un tres i no res.

També farem un concurs final entre tots els 
participants i un berenar per tastar totes les 
creacions.

Del 9 de gener al 27 de febrer

Dimecres, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

Professor: Marc Ortín

CURS DE 
PREMONITORS
‹ A PARTIR DE 16 ANYS COMPLERTS 
O QUE ES FACIN AL LLARG DE L’ANY 
2019 ›

T'interessa el món del lleure? El vols conèixer 
de més a prop? Aprendre jocs, tallers, danses 
i excursions per fer a l'esplai o agrupament? 
Doncs apunta't! Les places són limitades.

15, 16 i 17 d'abril

Casa de colònies Els Arcs (Santa Pau)

90€ amb el carnet CLV / 120.-€ sense 
el carnet CLV (inclou estada a la casa 
de colònies, assegurança, material i 
certificat del curs)

TALLER 
D'EDICIÓ DE 
VÍDEO LOW 
COST
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Tens mòbil? Tens ganes de fer videoclips, short-
clips, i altres vídeos ràpids i actuals?

Aquest és el teu taller. Aquí aprendràs les 
tècniques que utilitzen els millors instagramers 
i faràs els teus propis projectes només amb el 

mòbil i el teu enginy.

Del 5 de febrer al 26 de març

Dimecres, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

Professor: Marc Ortín
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ESPAI JOVE CLV

TAST DE 
GINTÒNICS
‹ A PARTIR DE 18 ANYS ›

Dijous, 8 de novembre

De 21 a 22.30 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

10€ / 5€ amb el carnet CLV

TAST DE 
CERVESES
‹ A PARTIR DE 18 ANYS ›

Dijous, 11 d'abril 

De 21 a 22.30 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

10€ / 5€ amb el carnet CLV

CÀPSULES 
CREATIVES

HALLOWEEN
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Vine a la nostra festa de Halloween. Gaudeix 
del nostre túnel del terror i de les nostres 
decoracions terrorífiques.

Dijous, 31 d'octubre

De 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 5€ sense 
el carnet CLV

CUPCAKES i 
TALLERS DEL 
TEMPS
‹ DE 12 A 16 ANYS ›

Taller de pastisseria creativa (fondant, 
buttercream...). Crearem i decorarem peces de 
pastisseria de la manera més original i adaptada 
als nous temps.

Dimarts, 18 de desembre

De 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 10€ sense 
el carnet CLV
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ESPAI JOVE CLV

CINE-FÒRUM
‹ A PARTIR DE 12 ANYS ›

Tardes de cinema per reflexionar i debatre en 
grup. Vine i descobreix una nova manera de 
veure pel·lícules.

D'octubre a juny

Dilluns, de 17 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 20.-€ sense 
el carnet CLV

TALLER DE 
GRAFITTI
‹ DE 12 A 18 ANYS ›

Trobes que el poble és molt avorrit? T'agradaria 
donar-li color d'una manera creativa? Apunta't 
al taller de grafitti on aprendràs les tècniques 
urbanes d'aquest art.

Del 6 al 27 de març 

Dimarts, de 16 a 19 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 50€ sense 
el carnet CLV

CÀPSULES 
ESPORTIVES

TARDES DE 
HIP HOP
T’agrada ballar Hip Hop i vols compartir una 
estona divertida amb nosaltres?

Del 7 de març al 25 d'abril

Dijous, de 16 a 18 h

Espai Jove CLV

Gratuït amb el carnet CLV / 20€ sense 
el carnet CLV

IV CAMPIONAT 
D'SCOOTERS
‹ A PARTIR DE 10 ANYS ›

Diumenge, 7 d'abril

De 10 a 14 h

Skatepark de Llagostera

Gratuït amb el carnet CLV / 30€ sense 
el carnet CLV
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ESPAI JOVE CLV

CÀPSULES 
VIATGERES

SORTIDA 
A PORT 
AVENTURA
Vols gaudir de 14 hores de diversió seguides? 
Apunta’t a la sortida!

Octubre, data a concretar

Horari de sortida: 8 h (matí) 
Hora d'arribada: 4 h (matinada)

Lloc sortida/arribada:
Pàrquing d’El Carril

50€ amb el carnet CLV / 60€ sense el 
carnet CLV
(El preu inclou l’entrada i el bus)

ESQUIADA A 
LA MASELLA-
PUIGCERDÀ
Tens ganes d’esquiar o de fer surf de neu 
(snowboard)? L'Espai Jove CLV et porta d’excursió 
a la Masella perquè puguis gaudir de la neu!

A concretar

A concretar

Lloc sortida/arribada:
Pàrquing d’El Carril

50€ amb el carnet CLV / 60€ sense el 
carnet CLV
(El preu inclou bus, forfait i lloguer de 
material)

Durant tot el 
curs apareixeran 
propostes de tallers 
inèdits a l’Espai Jove 
CLV, estigues atent 
a les xarxes socials i 
al web de la Casa de 
les Vídues!
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ESCOLA DE 

MÚSICA 
I DANSA

Casino Llagosterenc
Pl. Catalunya, 6

M. 626 34 76 79 | M. 649 94 60 51
escolademusica@casino.cat

escolademusicadellagostera.co

CURSOS
LLAGOSTERA

ESCOLA DE 
MÚSICA
L’Escola de Música de Llagostera està formada 
per més d’un centenar d’alumnes de totes les 
edats, i també per un equip d’una dotzena de 
professors per a l’ensenyament i aprenentatge 
d’una gran varietat de matèries i instruments: 
cant, violí, viola i violoncel, piano, piano modern, 
guitarra clàssica i guitarra elèctrica, clarinet, 
saxo, baix elèctric i bateria. 

A l’escola també s’hi imparteix: orquestra i 
orquestra de guitarres, combos jove i adult, 
guitarra d’acompanyament i cançó, guitarra 
en anglès, llenguatge musical, cant individual i 
coral, conjunts instrumentals, tallers de nadons 

i espais d’assaig.

TALLER DE NADONS I 
SENSIBILITZACIÓ P2-P3
Periòdicament oferim tallers adreçats als més 
petits, per aproximar-los a la música mitjançant 
cançons, jocs de falda i motrius, petites danses i 
audicions, acompanyats de mares, pares o familiars.

SENSIBILITZACIÓ P-4 I P5 *
Els nens i nenes assisteixen a una classe 
setmanal destinada al joc musical i motriu basat 
en la cançó, la dansa i la rítmica. 

*Aquesta activitat es fa al migdia a les escoles 
locals amb professores de l’Escola de Música.
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INICIACIÓ 6-7 ANYS *
Els alumnes comencen una aproximació a 
l’instrument fent la roda d’instruments. La formació 
es complementa amb la classe de llenguatge 
musical, cant coral i conjunt instrumental orff. 

*Una part d’aquesta activitat es fa al migdia a les 
escoles de primària amb professores de l’Escola de 
Música, i l’altra en horari de tarda a la pròpia escola.

* Informació a l’Escola de Música i a les AFA de les 
escoles locals.

NIVELL ELEMENTAL A 
PARTIR DE 7-8 ANYS
Els alumnes estudien un instrument i 
complementen la seva formació musical amb les 
assignatures de llenguatge musical, llenguatge 
amb instrument i cant coral, i les matèries 
optatives d’orquestra i/o conjunt instrumental.

NIVELL MIG
Al voltant d’un projecte escènic els alumnes 
assisteixen a classes de música de càmera, or-
questra o combo, i tallers d’arranjaments i har-
monia aplicada, de composició i noves tecnolo-
gies. Un itinerari dissenyat per tal que els joves 
es familiaritzin de forma vivencial amb el treball 
escènic, l’harmonia pràctica i la creació musical.

JOVES / PROGRAMA 
LLIURE I ADULTS
Classes d’instrument, combos o conjunts 
instrumentals, i llenguatge musical. 

Per als adults s’ofereixen cicles d’audicions 
comentades o conferències i tallers temàtics.

COR PETI-TONS, COR 
SEMI-TONS I COR TRITONS 
- CORALS INFANTILS I 
JUVENIL DE LLAGOSTERA
Grups oberts, adreçats també a alumnes 
externs, amb l’objectiu de treballar la veu, el 
moviment i la coordinació escènica. Un treball 
que es concretarà en dos concerts anuals 
(Nadal i Primavera) i altres activitats eventuals, 
com el Bicicant o intercanvis.

CANT CORAL ADULTS
Grup obert de cant coral que compta amb un 
repertori variat, des del Renaixement fins a la 
música actual, passant per estàndards i clàssics 
de la cançó, banda sonora i musical.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h a 
la secretaria de l’Escola de Música

ESCOLA DE 
DANSA
L’Escola de Dansa de Llagostera està coordinada 
per un equip pedagògic format per dues 
ballarines que combinen la seva trajectòria 
com a intèrprets i com a pedagogues. L’Escola, 
amb les seves tres professores, treballa quatre 
diferents disciplines per poder oferir a nens 
i nenes i nois i noies un estudis complets i 
multidisciplinaris de dansa.

DANSA CREATIVA
‹ PER A NENS I NENES DE 3, 4 I 5 ANYS ›

Les sessions estan pensades per una durada 
d’una hora. Durant aquesta hora descobrirem, 
a través de jocs i exercicis, les parts del cos i les 
possibilitats del moviment. L’objectiu és passar-
ho d’allò més bé ballant mentre s’exploren els 
elements de la dansa i es desenvolupen les 
habilitats motrius i expressives.
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ESCOLA DE MÚSICA I DANSA

‹ PER A NENS I NENES DE 6, 7 I 8 ANYS ›

Consolidem els coneixements adquirits en 
els cursos anteriors i ampliem les seves 
possibilitats. Introduïm frases de moviment 
per memoritzar i poder-les ballar. Durant 
l’aprenentatge utilitzem diversos objectes 
i l’expressió plàstica per consolidar els 
continguts que es van aprenent al llarg del curs. 
Amb diferents músiques treballarem el ritme, 
la musicalitat i la coordinació, afavorirem la 
relació amb un mateix i amb els altres donant 
importància a l’espontaneïtat i la creativitat.

Inici del curs: dimecres 3 d’octubre

DANSA CONTEMPORÀNEA 
PER A NENS, JOVES I 
ADULTS
‹ PER A NENS I NENES DE 9 A 11 ANYS, 
JOVES DE 12 A 18 ANYS I ADULTS ›

Els objectius d’aquesta activitat són la 
consciència corporal, els coneixements bàsics i 
tècnics per poder ballar i/o improvisar utilitzant 
tots els límits físics que el propi cos permet 
experimentar. 

També es treballarà la dinàmica del moviment, 
adonant-nos com la quantitat d’intensitat o 
energia que utilitzem ens pot anar a favor o en 
contra físicament.

Finalment, treballarem la musicalitat com a 
punt d’unió entre el que volem expressar i el 
que sentim a l’hora  de ballar.

Les sessions parteixen d’un escalfament 
actiu treballant la flexibilitat, el canvi de pes 
i les alineacions corporals per aconseguir la 
consciència corporal necessària per continuar 
la sessió sumant el treball bàsic de la terra, 
les espirals, les dinàmiques i la musicalitat, 
mitjançant exercicis tècnics i la improvisació.

Inici del curs: dimecres 3 d’octubre
Inici del curs per a adults: dilluns 1 
d’octubre

BALLET CLÀSSIC
‹ A PARTIR DE 6 ANYS ›

Nivell Iniciació-Intermig i nivell Mig-Avançat. 
Els alumnes comencen a introduir-se en la 
disciplina per anar perfeccionant la tècnica, 
treballant la musicalitat, ritmes, seqüències 
de moviments, col·locació i posició del cos, 
elasticitat  i flexibilitat.

Inici del curs: dilluns 1 d’octubre

DANSA URBANA
‹ A PARTIR DE 6 ANYS ›

Per a nens i nenes que volen adquirir noves 
habilitats en un estil de dansa més urbà inspirat 
en l’street dance. Les classes comencen amb 
divertits escalfaments i exercicis tècnics, per 
després treballar coreografies al ritme de la 
música.

Inici del curs: divendres 5 d’octubre

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h a 
la secretaria de l’Escola de Música
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CURSOS PER A 

ADULTS
DEL CASINO 
LLAGOSTERENC

BALL ACTIU
És una modalitat de ball fitness amb una 
invitació directa a la diversió durant 60 minuts 
carregats de música, ritmes, expressió corporal, 
interpretació musical, i, sobretot, aconseguir  
l’objectiu principal: fer exercici, cremar calories,  
tonificar i passar-ho molt bé.

Dijous, a partir del 4 d’octubre

Iniciació: de 20 a 21 h
Perfeccionament: de 21 a 22 h

25€/mes

Professora: Cristina Rodríguez

COUNTRY LINE
Balla en línia tot tipus d’estils musicals fent 
exercici de manera molt divertida, millorant la 
teva memòria i la teva atenció. Redueix l’estrès i 
fes nous amics. No cal parella.

Dimarts, a partir del 2 d’octubre

De 20 a 21 h

25€/mes

Professora: Tere Pareja

FILOSOFIA
Aquest proper curs serà el tercer que es 
fa i l’objectiu és amarar-nos de la cultura 
filosòfica occidental per tenir eines per pensar, 
raonar, plantejar dubtes, tot conversant de 
manera distesa. Enguany abordarem els 
autors de l’època moderna i de principi de la 
contemporània, els quals han marcat les bases 
del nostre pensament polític, filosòfic, científic, 
estètic i antropològic: Descartes, Hume, Kant, 
Hegel, Marx, Shopenhauer, Nietzsche i Freud.

Inici: dimecres 10 d’octubre
Cada segon dimecres de mes, exceptuant 
juliol, agost i setembre.

De 20.30 a les 21 h (Aula A-7)

Es farà el pagament d’una única 
matrícula per tot el curs (25.-€) que 
donarà dret a ser soci temporal del 
Casino.

Professors: Cristina Montiel i Lluís 
Izquierdo-Mosso

MANTENIMENT 
PER A ADULTS
Curs d’exercicis diversos amb una base 
d’estiraments, dansa, tonificació i pilates per 
mantenir-se en forma.

Dimecres, a partir del 3 d’octubre

De 20.30 a 22 h

27,50€/mes

Professora: Elena Masó
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MÈTODE FELDENKRAIS
El mètode Feldenkrais és un sistema educatiu 
que utilitza el moviment per agafar consciència 
corporal i millorar l’atenció, la consciència 
i l’exploració del propi cos per augmentar 
el benestar emocional i funcional. S’utilitza 
per incrementar la mobilitat, reduir el dolor 
crònic i alliberar-se de l’estrès. Està indicat per 
tractar artrosis, lumbàlgies, dolors cervicals, 
osteoporosis i les diverses afeccions de la 
columna, articulacions i musculatura.

Dimarts, a partir del 2 d’octubre

27,50€/mes

Professora: Julie Dreneau
(Instructora acreditada del mètode 
Feldenkrais)

Inscripcions fins al 15 de setembre a 
la secretaria de l’Escola de Música, o 
bé deixar a la barra la inscripció que 
trobareu a la tauleta de l’entrada del 
bar del Casino dins d’un sobre. 
Per a més informació: 649 94 60 51 
No es podrà començar cap curs sense 
inscripció.

ACTIVITATS 
GRATUÏTES

BALLS DE SALÓ
Amb LEO I ROSAMARI

Cada dilluns de 18 a 21 h, excepte festius

GRUP DE VARIETATS
Vols formar part del grup i divertir-te ballant 
i cantant? Necessitem gent amb ganes de 
passar-ho bé

Contacte: Rosa Maria Miró, T. 645 75 08 06

PRESENTACIÓ-RECITAL
Del llibre Jo sóc l’estranger. Poemes de revolta i 
d’exili. Salem Zenia, autor amazic i català.

Divendres, 28 de setembre a les 20.30 h 
al Petit Casino
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CURS 
D’ASTRONOMIA
Aquest curs permetrà als alumnes introduir-se 
en el món de l’astronomia tant a nivell teòric 
com pràctic. Coneixeran les característiques 
dels astres i s’endinsaran en els misteris de 
l’univers.

Pensat tant per als afeccionats avançats com 
pels que tot just comencen a interessar-
se per l’Astronomia, està estructurat en 16 
sessions (12 teòriques + 4 pràctiques) de 120 
minuts aproximadament, 4 de les quals són 
sortides a l’exterior per a realitzar observacions 
astronòmiques amb prismàtics i telescopi.

Les classes són multimèdia i al final del curs es 
lliura material procedent de les observacions 
realitzades durant les sortides per a què els 
alumnes puguin seguir treballant pel seu 
compte.

Calendari: 16 sessions de gener a maig 
de 2019. Inici del curs: dilluns, 14 de gener.

Dilluns, de 20 a 22 h

Sala Polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller i Observatori Can Roig

70€/curs sencer

Mínim: 10 alumnes

OBSERVATORI 

ASTRO–
NÒMIC

Centre Cultural 
Can Roig

C. Lleó I, 2 | T. 972 83 13 12
M. 626 22 95 49

presidencia@astrogirona.com

CURSOS
LLAGOSTERA
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CURS DE
PALEOANTRO-
POLOGIA
Tot seguint les petjades dels nostres 
avantpassats més remots i a l’ombra de la 
l’evolució de les espècies, us proposem un curs 
d’iniciació a l’apassionant món de l’evolució 
humana. Des de l’origen de la vida fins al 
naixement de la consciència, farem un fascinant 
viatge per la prehistòria on, de la mà d’eines 
lítiques, treball de laboratori, sortides de camp 
i reproduccions de cranis d’homínids fòssils, 
podrem entendre els nostres orígens i, potser, 

el nostre futur com a humans…

El curs consta de 24 sessions teòriques-
pràctiques de 120 minuts i 2 sortides de 
camp. Durant les pràctiques de craniometria i 
antropologia física coneixerem detalladament 
com eren els nostres avantpassats i a nosaltres 
mateixos. El curs inclou una visita a la Fundació 
MONA, Centre de Recuperació de Primats, i 
una sortida d’un dia de durada per estudiar 
els principals monuments megalítics dels 
massissos de les Gavarres i l’Ardenya.

Calendari: 26 sessions de gener a juny de 
2019. Inici del curs: dimecres, 16 de gener.

Dimecres, de 20 a 22 h

Sala Polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller i Observatori Can Roig

70€/curs sencer

Mínim: 10 alumnes

Professor: Rafael Balaguer Rosa, 
prehistoriador i astrònom amateur. 
President d’Astrogirona, Associació 
Astronòmica de Girona

Més informació i inscripcions:
T. 626 229 549 (també Whatsapp) Email: 
presidencia@astrogirona.com.Podeu 
consultar tota la informació a: www.
astrogirona.com/cursos/
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