
Espais de trobadaEspais de trobada
L’ACS Bac de Roda, com a entitat social que és i fi del a la 
seva fi losofi a de participació, posa a disposició dels usua-
ris 4 Espais de trobada on els veïns i veïnes que vulguin 
poden reunir-se, relacionar-se, divertir-se i/o aprendre. 

Punt de creu / puntes de coixí (boixets)
Si estàs fent un treball i el vols fer en companyia, vine al nostre 
espai de trobada de punt de creu o puntes de coixí. Intercanviaràs 
idees i tècniques, o potser, només paraules. Però et divertiràs! 

Horari: Dimecres de 17 a 19h. Preu: Consulteu condicions al Casal!

Scrabble
Espai de trobada per jugar a scrabble. Adreçat tant a jugadors/
es experts/es com a persones que tinguin interès en aprendre. 
Vine a passar una estona agradable jugant al joc de les paraules 
creuades!

Horari: Dimarts de 19 a 21h. Preu: Gratuït.

Sardanes
Vine a ballar tots els dilluns el ball tradicional català. No deixem 
perdre la nostra cultura! - (Rotllanes de diferents nivells).

Horari: Dilluns de 19.30 a 21h ó de 20 a 21,30h. Preu: 10!/any.

CASAL DE BARRI 
BAC DE RODA-POBLENOU
Camí Antic de València, 
96-116. 08005 Barcelona 
Tel. 93 303 24 47
info@cdbacderodap9.org 
www.cdbacderodap9.org
I SEGUEIX-NOS AL FACEBOOK!
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 Internet per a TOT

Estalviar diners, comprar, vendre, millorar la teva qualitat de 
vida... i tot des de la comoditat de casa teva. 

Horari: Dijous de 19,30 a 21h. Preu: 40! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Laura Pérez.

 Informàtica BÀSICA 2

Internet, correu electrònic, descarrega i compressió d’arxius... 
Curs bàsic d’informàtica per iniciar-te en el món virtual. Anima’t!

Horari: Dimarts de 18 a 19,30h. Preu: 40! (10 sessions). Data 
d’inici: 2 octubre. Imparteix: Marcelle Ramírez.

 Comunica’t amb internet

Un curs adreçat a aquells que volen aprofundir en el món de la 
comunicació per internet: Facebook, Messenger, skype....

Horari: Dijous de 18 a 19.30h. Preu: 40! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Marcelle Ramírez.

 Ofi màtica amb Microsoft Offi ce

Word, Excel i Powerpoint. Curs bàsic per iniciar-se en el món 
del paquet Offi ce: fulls de text, càlcul i presentacions.

Horari: Dilluns de 19,30 a 21h. Preu: 40! (10 sessions). Data 
d’inici: 1 octubre. Imparteix: Marcelle Ramírez.

 Fes el teu blog amb blogspot o wordpress

Aprèn a fer el teu blog amb dues de les eines més populars i 
més exteses de la xarxa.

Horari: Dimarts de 19,30 a 21h. Preu: 40! (10 sessions). Data 
d’inici: 2 octubre. Imparteix: Walter Temporelli.

 Monogràfi cs: Excel, Powerpoint

Aprofundeix en els programes més coneguts del paquet Offi ce.

POWERPOINT: Dilluns de 18 a 19,30h. Dates: 1 - 29/oct.
EXCEL: Dilluns de 18 a 19,30h. Dates: 12/nov - 10/des. 

Preu: 25! (5 sessions). Imparteix: Marcelle Ramírez.

Inscripcions

ON, QUAN I HORARIS
Al taulell d’informació del CdB, del 17 de setembre fi ns l’inici del curs 
i/o fi ns exhaurir places. Horari: de dimarts a divendres de 10 a 13h i de 
16,30 a 20,30h. Dilluns només tarda: 16,30 a 20,30h.

NOTES D’INTERÈS
1) El CdB es reserva el dret a suspendre els cursos o tallers en els quals 
no hi hagi un mínim de participants. NOMÉS en aquest cas es retornaran 
els diners de la inscripció. 2) La inscripció només es pot fer de manera 
presencial, i es realitzarà per estricte ordre d’arribada i de pagament. 
3) Es podrà fer un màxim de 3 inscripcions per persona a cada taller.

Estem oberts a noves propostes, vine i suggereix-nos-la!

Amb la col·laboració de: Imprimeix:

 Vídeo documental

Et proposem explicar una història ambientada al barri. Només 
cal que portis una idea, i nosaltres t’ajudem a plasmar-la!

Horari: Dimecres de 19,30 a 21h. Preu: 50! (10 sessions). Data 
d’inici: 3 octubre. Imparteix: Walter Temporelli. 

Informàtica i audiovisuals

CASAL DE BARRI BAC DE RODA - POBLENOU
ENTITAT  GESTORA:  ACS BAC DE RODA

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona Sant Martí
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 Yaaba

Yoga, Acció, Afro, Brasil, Atenció... aquesta tècnica combina, 
una primera part d’estiraments i una segona de moviment de-
senfrenat.  

Horari: Dimecres de 19,30 a 21h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 3 octubre. Imparteix: Martina Lohse.

 Hip-hop (+13)

Un estil de ball actual e innovador importat directament de Los 
Ángeles!

Horari: Dijous de 18 a 19h. Preu: 52! (10 sessions). Data d’ini-
ci: 4 octubre. Imparteix: Xbándalo (J. Manuel Ortiz). 

 Country (INICIACIÓ)

Vine a ballar amb nosaltres el ritme més folklòric de les zones 
rurals del sud dels Estats Units. T’encantarà!

Horari: Dimecres de 18,30 a 19,30h. Preu: 52! (10 sessions). 
Data d’inici: 3 octubre. Imparteix: Paz Moles (ASME).

 L’hora lúdika (5 a 8 anys)

Animació educativa on cada trobada és una festa! Música, jocs, 
desafi aments, creativitat i molta diversió. Un espai per aprendre 
a jugar i conèixer nous amics.  
Horari: Dimecres de 17,30 a 18,30h. Preu: 48! (10 sessions). 
Data d’inici: 10 octubre. Imparteix: Gastón Medrano.

 Tendres i divertits jocs per a follets i fades 

Jocs del món: En cada sessió aprendrem i jugarem diferents 
jocs fàcils i divertits destinats als més petits, que després po-
dem repetir a casa. (infants de 3 a 5 anys)

Horari: Dilluns de 17,30 a 18,30h. Preu: 48! (10 sessions). Data 
d’inici: 8 octubre. Imparteix: Lalo Kinast.

 Experimenta l’art amb el teu infant 

Activitats molt obertes i participatives, amb gran llibertat per 
a l’experimentació artística (música, pintura, action painting 
o body painting) i el joc, fomentant la comunicació pares/fi lls. 
(infants de 24 a 36 mesos + un familiar)

Horari: Dijous de 17 a 18h. Preu: 48! (10 sessions). Data d’inici: 
4 octubre. Imparteix: Lina Edo.

 Ioga (triyoga)

Aprèn a relaxar-te, a desenvolupar un estat de calma i alegria 
interior, tot treballant amb el cos i la respiració.

Horari: Dimarts de 16,30 a 18h (bàsic) / dijous de 19,30 a 21h 
(bàsic/nivell 1). Preu: 35! (10 sessions). Data d’inici: 2/4 octu-
bre. Imparteix: Roser Saurí.

 Balls de saló (INICIACIÓ / AVANÇAT)

Per als nostàlgics del “bailar pegados és bailar” i altres ritmes 
com tango, rock and roll, samba, vals... Anima’t! 

INICIACIÓ: Divendres de 19,30 a 21h. Preu: 52! (9 sessions). 
Data d’inici: 5 octubre. Imparteix: Cristian Sánchez.

AVANÇAT: Divendres de 19,30 a 21h. Preu: 52! (9 sessions). 
Data d’inici: 5 octubre. Imparteix: Miriam Sánchez.

 Salsa en línia

Roda cubana, salsa, bachata... ritmes tropicals! Per a persones 
singulars com tu.

Horari: Dijous de 19,30 a 20,30h. Preu: 52! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Miriam Sánchez.

 Salsa (AVANÇAT, parelles)

Roda cubana, salsa, bachata... ritmes tropicals! 

Horari: Divendres de 18 a 19,30h. Preu: 52! (9 sessions). Data 
d’inici: 5 octubre. Imparteix: Miriam Sánchez.

 Ball de Bot i folk de Ses Illes

Jotes, boleros, fandangos i mateixes... Folk de Ses Illes per als 
curiosos i pels amants dels balls tradicionals. 

Horari: Dimecres de 19,30 a 21h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 3 octubre. Imparteix: Raquel Terraza i Sebastià Bover.

 Teatre

Vols actuar davant del públic? Vols posar-te a la pell d’un altre? 
Doncs anima’t! Perd la por al pànic escènic! 

Horari: Dimarts de 18 a 19.30h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 2 octubre. Imparteix: Helena Escuté.
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PROGRAMACIÓ DE CURSOS I TALLERS, octubre-desembre’12

 Alemany pràctic (bàsic 3)

Curs pràctic per adquirir nocions bàsiques d’alemany i endin-
sar-nos en la bellesa de la llengua i cultura germànica.  

Horari: Dijous de 18 a 19,30h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Joan Carles López.

 Llengua de signes (nivell 2)

Ets comunicador/a? Per què limitar-se a les paraules? Apunta’t 
en aquest taller i que les paraules no et limitin!

Horari: Dijous de 19,30 a 21h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Mireia Angulo.

 Cuina de tardor

Cuina de temporada, per aprofi tar al màxim els productes que 
només trobem en certes estacions de l’any.   

Horari: Dimarts de 19 a 21h. Preu: 56! + ingredients (10 sessi-
ons). Data d’inici: 2 octubre. Imparteix: Joan Rosselló.

 Jocs fotogràfi cs 

Narrativa, perspectiva, colors, foto-emoció... Aquest taller va 
dirigit a persones interessades en practicar conceptes de foto-
grafi a per mitjà de jocs. 

Horari: Divendres de 19,30 a 21h. Preu: 56! (+ càmara digital). 
Data d’inici: 5 octubre. Imparteix: Adriana Olsina.

  Interiorisme pràctic

Taller pràctic on adquiriràs conceptes bàsics d’interiorisme i 
decoració que et permetran dissenyar els seus propis espais 
i guanyar autonomia per demanar pressupostos.

Horari: Dilluns de 20 a 21,30h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 1 octubre. Imparteix: Raquel León.

 Reiki (nivell 1) 

Aprèn aquesta tècnica de regeneració personal basada en 
l’energia vital, que té aplicacions tant per a la sanació com per 
al creixement intern! (diploma al fi nal del taller)

 Speak in english! (anglès bàsic 1 / bàsic 2)

Anglès d’iniciació per a aquells que volen aprendre una de les 
llengües més parlades a tot el món. Perd la por a l’anglès!

NIVELL BÀSIC 1: Dimecres de 20 a 21h. 
NIVELL BÀSIC 2: Dimecres de 19 a 20h.   

Preu: 50! (10 sessions). Data d’inici: 3 oct. Imparteix: Laura Mayol.  

 L’italiano è divertente! (bàsic 1)

Se mai hai studiato italiano o sai qualcosa e vuoi rinfrescarlo, 
questo è il tuo corso! Lezioni di livello basico per gli amanti 
dell’Italia. 

Horari: Dilluns de 18,30 a 20h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 1 octubre. Imparteix: Carme González.

 Cuina energètica

En aquest taller cuinarem plats equilibrats i senzills per tenir 
una bona salut física, mental i emocional, sense utilitzar làctics 
ni proteïnes animals (cuina vegetariana).  

Horari: Dilluns de 18,30 a 20h. Preu: 56! + ingredients (10 sessi-
ons). Data d’inici: 1 octubre. Imparteix: Tamara Pano.

 Pintura per adults

En aquest taller aprendrem a dibuixar a mà alçada, a fer 
proporcions, a entendre les ombres...

Horari: Dimecres de 19 a 21h. Preu: 58! + materials (10 
ses.). Data d’inici: 3 octubre. Imparteix: Maite Morell.

 Petits pintors (6 - 8 anys)

Taller artístic per als més menuts on coneixerem per mit-
jà de jocs plàstics els pintors més famosos de la història 
alhora que treballarem les seves tècniques!

Horari: Dilluns, 17,15 a 18,15h. Preu: 48! + materials (10 
ses.). Data d’inici: 8 octubre. Imparteix: Eugenia Tejerina.

 Confecció i patronatge

T’has foradat els mitjons o estripat un pantaló? Aquí 
aprendràs a reparar-te’ls, a fer patrons i a confeccio-
nar-te la teva roba. 

Horari: Dimarts de 17 a 19h. Preu: 52! (10 sessions). 
Data d’inici: 2 octubre. Imparteix: Rosa Fernández.

 Manualitats artístiques (4 - 5 anys)

Explora i experimenta les arts plàstiques amb materials 
reciclats! Taller creatiu i ecològic on artistes i animals 
fantàstics creen mons imaginaris, mitjançant el joc i 
diferents tècniques artístiques.

Horari: Dilluns, 17.30-18.30h. Preu: 48! (10 sessions). 
Data d’inici: 8 octubre. Imparteix: Lina Edo.

 Creació artística i benestar

Reforça el teu desenvolupament personal, la confi ança 
i l’autonomia a través de l’expressió plàstica, concreta-
ment amb la pintura amb aquarel·les. 

Horari: Divendres, 17 a 19h. Preu: 52! + mat. (9 ses). 
Data d’inici: 5 octubre. Imparteix: Juana Céspedes.

 Pilates

Millora la postura, la fl exibilitat i l’equilibri potenciant el 
benestar físic i emocional amb el mètode Pilates!

Horari: Dimarts de 14 a 15,15h. Preu: 52! (10 sessions). 
Data d’inici: 2 octubre. Imparteix: Helena Álvarez. 

 Pilates

Millora la postura, la fl exibilitat i l’equilibri potenciant el benestar 
físic i emocional amb el mètode Pilates!

Horari: Dimarts de 10 a 11,15h. Preu: 52! (10 sessions). Data 
d’inici: 2 octubre. Imparteix: Gleinner Medina. 

 Tai-txí

Els practicants d’aquesta tècnica afi rmen que exercita la ment 
i millora la salut i la longevitat dels individus. Comproba tu ma-
teix aquests benefi cis!

Horari: Dijous de 10 a 11h. Preu: 52! (10 sessions). Data d’inici: 
4 octubre. Imparteix: Pablo Mariano. 

 Petit bricolatge domèstic

Problemes per canviar una bombeta o arreglar un endoll? En 
aquest taller aprendràs teoria i pràctica sobre conceptes bàsics 
com electricitat i fontaneria.

Horari: Dimecres de 10 a 11,30h. Preu: 54! + materials (10 ses-
sions)  Data d’inici: 3 octubre. Imparteix: Xavier Viladevall. 
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Horari: Dijous de 18 a 19,30h. Preu: 56! + materials (10 sessi-
ons). Data d’inici: 4 octubre. Imparteix: Carlos López.

 Construcció de jocs (+8 anys) 

Construïm jocs i divertides joguines amb tot allò que ens 
sobra a casa. No llencis els envasos, les caixes d’ous i altres 
materials, ens serveixen per divertir-nos!!

Horari: Dimecres de 17,30 a 18,30h. Data d’inici: 10 octubre. 
Imparteix: Lalo Kinast. Preu: 48! (10 sessions).

 Estilisme Low Cost

Descobreix tots els trucs per estar al dia en tendències a baix 
cost, quins colors són més afavoridors, el vestuari ideal per a 
totes les ocasions o els complemets més adients.  

Horari: Dijous de 19,30 a 21h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 4 octubre. Imparteix: Yeray Díaz.

 Risoteràpia

Balla, canta, somia, riu! Atreveix-te a descobrir l’alegria i l’es-
tel que viu en tu i aprèn a sentir-te feliç!    

Horari: Dilluns de 20 a 21,15h. Preu: 54! (10 sessions). Data 
d’inici: 1 octubre. Imparteix: Iván Ruiz.

 Dansa del ventre (APROFUNDIMENT)

Redescrubreix el teu cos i reconnecta’t amb l’energia pròpia, 
i sobretot, passa-t’ho bé movent els malucs! 

Horari: Dimarts de 19,30 a 21h. Preu: 56! (10 sessions). Data 
d’inici: 2 octubre. Imparteix: Jimena Bordesio. 

 Pilates

Millora la postura, la fl exibilitat i l’equilibri potenciant el 
benestar físic i emocional amb el mètode Pilates!

Horari: Dilluns de 18,45 a 20h. Preu: 52! (10 sessions). 
Data d’inici: 1 octubre. Imparteix: Helena Álvarez. 

Habilitats artístiques

Cos i moviment

Coneixements

 Lactància materna i alim. complementària

Dubtes amb la lactància? Aquí trobaràs recolzament, ajut i infor-
mació de forma divertida perquè puguis lactar amb tranquil·litat 
i comencis a introduir aliments complementaris per poder gaudir 
de la alimentació amb el teu fi ll. (per a mare + nadó)  

Horari: Divendres de 10,30 a 12h. Preu: 52! (9 sessions). Data 
d’inici: 5 octubre. Imparteix: Sara Rosell i Maria Carme Ruiz. 

 Pintura per a adults

En aquest taller aprendrem a dibuixar a mà alçada, a fer proporci-
ons, a entendre les ombres...

Horari: Dijous de 10,30 a 12,30h. Preu: 54! + materials (10 ses.). 
Data d’inici: 4 octubre. Imparteix: Maite Morell.

 Patchwork i pintura sobre seda i tela

En aquest taller aprendrem aquestes tres tècniques, totes elles 
relacionades amb els teixits. Vine a aprendre-les!

Horari: Dimarts d’11 a 13h. Preu: 54! + materials (10 sessions). 
Data d’inici: 2 octubre. Imparteix: Emilia Melià.

 Informàtica BÀSICA 1 / BÀSICA 2 

Si no hi ha manera de què entenguis el funcionament 
d’aquestes màquines estranyes, aquest és el teu taller!

BÀSIC 1: Dimarts de 10 a 11,30h. Data inici: 2 oct.
BÀSIC 2: Dimarts d’11,30 a 13h. Data inici: 2 oct. 

Preu: 40! (10 sessions). Imparteix: Marcelle Ramírez. 

 Ofi màtica amb Microsoft Offi ce

Word, Excel i Powerpoint. Curs bàsic per iniciar-se en el 
món del paquet Offi ce: fulls de text, càlcul i presentacions.

Horari: Dimecres de 10 a 11,30h. Preu: 40! (10 sessions). 
Data d’inici: 3 oct. Imparteix: Marcelle Ramírez.

 Informàtica - SUPORT

Classes de suport tutoritzades perquè practiquis i resolguis els 
dubtes que no aconsegueixes resoldre sol/sola a casa. 

Horari: Dijous d’11,30 a 13h. Preu: 40! (10 sessions). Data d’inici: 
4 oct. Professora de suport: Marcelle Ramírez.

 Comunica’t amb Internet

Un curs adreçat a aquells que volen aprofundir en el món de la 
comunicació per internet: Facebook, Messenger, skype....

Horari: Dijous de 10 a 11,30h. Preu: 40! (10 sessions). Data d’ini-
ci: 4 octubre. Imparteix: Marcelle Ramírez.

 Massatge infantil (0-12 mesos)

El contacte afectiu és part fonamental en els primers anys de vida 
de l’infant. El massatge infantil és un mètode dels més agradables 
i fàcils per establir aquest primer contacte. Aprèn-lo! 
(per a nadons de 0-12 mesos + un familiar)

Horari: Dimecres de 10 a 11,30h. Preu: 36! (6 sessions). Data 
d’inici: 3 octubre. Imparteix: Natalia Molina.

 Ikebana - art fl oral japonès

A través del treball conscient, silenciós i meditatiu amb les fl ors 
podrem arribar a l’ànima d’aquestes, i a la nostra pròpia essèn-
cia. Anima’t a descobrir-te!

Horari: Divendres de 18 a 20h. Preu: 52! + materials (9 sessi-
ons). Data d’inici: 5 octubre. Imparteix: Gemmina Vidal.

  Manualitats i bijuteria 

Pintura tèxtil, cistelleria de paper, joieria... deixa volar la teva 
imaginació i endisa’t en el món dels complements! 

Horari: Dimarts de 17,30 a 19h. Preu: 56! + materials (10 ses-
sions). Data d’inici: 2 octubre. Imparteix: Isabelle Domingo. 
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