
Amb el suport de:



Matí
Aeronàutica
Anglès inicial
Balla la música
d’ahir
Bridge
Català inicial
Ioga (Hatha)
Ioga de la veu
Manipuladors 
d’aliments
Mecanografia
Portuguès
Tai-txí

Matí
Anglès
Alemany inicial
Bookclub
Dansa
amb nadons
Francès
Hipopressives
postpart
Ioga salut
Italià avançat
Pilates
Tai-Txí
Txí-kung

Matí
Balla
la música d’ahir
Anglès
Astrologia
psicològica
Català inicial
Cuina creativa
Cuina a mida
Dansa Jazz
Italià
Tai-txí

Matí
Anglès
Francès
Italià
i italià conversa
Ioga (Hatha)
Ioga mares
i nadons
Ioga Salut
Mecanografia

Matí
Anglès 
Coral JJ
Cuina amanides
Francès
Empatia
i autoempatia
Mòbil i tablet
Pilates suau
Pilates postpart
Teatre social

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Matí
Anglès 
Balls de plaça
Ball de bot infantil
Capoeira infants
Català 
Community
Management
Cosir a màquina
Country
Dansa
amb nadons
Defensa personal
Informàtica:
el núvol
Jardineria
Monogràfics
de cuina
Emprenedoria
Esmorzars familiars
Grafologia
Hort urbà
Ioga salutacions
al sol
Mapes mentals
Meditació
Pa artesà
Pilates lúdic
Robòtica
Twitter i Facebook
Xerrades
Espai Família

Tarda
Anglès
Monogràfics d’art
Balls de saló
Català incial
Country
Costura bàsica
Cosir a màquina
Cuina inicial
Història
de les dones
Monogràfics
de cuina
Foto iniciació
Monogràfics de foto
Pilates
Tonificació
i musculació
Grup de lectura
en francès

Tarda
Acroioga 
Acroioga en família
Anglès 
Book club
Monogràfics
de cuina
Cuina creativa
Dietètica i nutrició
Francès
i francès conversa
Informàtica bàsica
Ioga (Hatha)
Ioga
per a embarassades
Ioga hatha-vinyasa
Mindfulness
Photoshop
Tonificació
i musculació

Tarda
Cuina de cap
de setmana
Cuina creativa
Alemany
Anglès
Ball de bot
Bodyjump
Català inicial
Dibuix a llapis
Gimnàstica
hipopressiva
Ioga (Hatha)
Italià
Patcwork
Pilates
Txí-kung
Grup de lectura
en italià

Tarda
Anglès
i anglès conversa
Ball de bot
Català escrit
Escriptura creativa
Excel
Francès
Fotografia
de viatges
Hort urbà
Jardineria
Monogràfics
de cuina
Dansa jazz
Mòbil i tablet
Pilates
Tast de vi
Grups de lectura
Estiraments
holístics

Tarda
Art floral
Balls llatins
Balls de saló
Història
Internet
i xarxes socials
Mapes mentals 
Mecanografia
Monogràfics
de cuina
Tai-txí
Xerrades Espai
família i benestar
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Què és l’Ateneu?
L’Ateneu és una entitat sense ànim de lucre,
que va néixer el 1956 de la mà d’un grup 
d’afeccionats a la numismàtica i la filatèlia.
Amb el pas dels anys hem anat incorporant 
a l’activitat cultural habitual activitats també 
de responsabilitat social: des de projectes 
d’envelliment actiu, espais de treball
amb la salut mental, foment de la lectura, 
lluita contra el fracàs escolar, voluntariats...
fins a activitats de sensibilització ambiental
i promoció del consum responsable.

Per si no fos poca cosa, l’Ateneu és a més
un punt de trobada i relació, on gaudir 
d’activitats de tot tipus: exposicions,
xerrades, conferències, presentacions
de llibres, fer reunions o gaudir de concerts
i espectacles.

Com a entitat, l’Ateneu està format per molts 
granets de sorra: socis que paguen una
petita quota anual per participar de tot això
i donar suport a aquesta tasca cultural
i social. 

Tu pots ser Ateneu! T’hi afegeixes?

Com fer-se soci
Quota general 
80€/any – 21€/trimestre

Quota reduïda 
(Jubilats, menors de 30 i aturats)
60€/any – 16€/trimestre

Quota familiar
(primer membre paga la quota general
i a partir del segon paguen la quota familiar)
40€/any – 11€/trimestre

+ info: secretaria@ateneu.cat

Avantatges
- Prioritat en les inscripcions per a nous
  cursos
- Inscripcions a través del correu electrònic,
  sense haver de passar per secretaria
- Descompte en els cursos i tallers
  de l’Ateneu
- 50% de descompte en el preu d’un curs
  en portar un soci nou
- Regala Ateneu: Un curs a preu de soci
  per a la persona que tu vulguis
  (un curs per any escolar)
- Accés als projectes exclusius per a socis
  de l’Ateneu (Horts, Joves Jubilats, Cercle
  d’Arts, Grups de lectura)
- Descomptes a comerços de la ciutat.

Normativa d’inscripcions
- Les inscripcions es faran de forma presencial
  i per rigorós ordre d’arribada. No es reser-
  ven places per telèfon ni per Internet. 

- És imprescindible realitzar el pagament
  del curs (en efectiu o targeta de crèdit)
  en el moment de fer la inscripció.

- Un cop feta la inscripció, en cas de renúncia
  de la plaça, només és retornable el 70%
  de l’import total avisant una setmana abans
  de començar el curs. La devolució serà
  vàlida dins del mateix trimestre.

- En cas que l’alumne es doni de baixa amb
  menys d’una setmana d’antelació a l’inici
  de l’activitat no se’n farà cap devolució.

- Les classes que perdi l’alumne per causes
  personals no són recuperables ni se
  n’abonarà l’import corresponent.

- El centre es reserva el dret de variar l’horari,
  l’espai o el professor d’una activitat si ho
  considera necessari per tal de garantir
  el bon funcionament i la qualitat dels cursos. 

- El centre es reserva el dret d’anul·lar un curs
  si aquest no ha tingut el mínim d’inscrip-
  cions requerit, en aquest cas es retornarà
  l’import del curs.

- Les classes acabaran cinc minuts abans
  de l’hora per tal de garantir que la classe
  següent comenci amb puntualitat.

- La inscripció a qualsevol activitat d’aquest
  programa implica l’acceptació d’aquestes
  condicions.

- Els cursos comencen a partir del 9 d’abril
  i acaben el 22 de juny, tret d’aquells
  en què s’especifiqui el contrari.
  Els preus indicats són per a la totalitat
  del curs.

Casals d’estiu
a l’Ateneu
Del 25 de juny al 31 de juliol
i del 3 al 7 de setembre
Per a infants de 4 a 12 anys

Aprenem jugant! Gaudirem fent jocs, activi-
tats i tallers relacionats amb la programació
de l’Ateneu (benestar, música, narrativa,
gastronomia, jardineria...).
I un cop per setmana farem una excursió
i anirem a la piscina! 
 

INSCRIPCIONS PER SETMANES
Matí de 9 a 13.30 h
1 dia: 21€. Setmana sencera: 85€
Matí i dinar de 9 a 15.30 h
1 dia: 35€. Setmana sencera: 160€
Matí i tarda amb dinar de 9 a 17 h
1 dia: 39€. Setmana sencera: 180€

Servei de bon dia gratuït de 8 a 9 h
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Ball de bot infantil
(De 7 a 14 anys)
Dissabtes 5 i 19 de maig
d’11 a 12 h
Preu: 18€ (soci: 15€)
Prof: Neus Jaume

Xerrada:
Acompanyem
les emocions
dels nostres fills
Divendres 8 de juny
a les 18 h
Preu: gratuït (Cal inscripció 
prèvia a secretaria@ateneu.
cat, places limitades)
A càrrec de: Mònica Roca

    Tallers familiars
de cuina i nutrició
(infants a partir de 6-8 anys)
Donarem idees
i alternatives mentre
ens divertim tot cuinant
- Esmorzars i berenars
  saludables
  Dissabtes 14 i 21 d’abril
  de 10.30 a 12.30 h
  Preu per família: 45€
  (soci: 38€)
  Prof: Marta Morillo
- Dolços i aperitius sans
  Divendres 4 de maig
  de 18 a 20 h
  Preu per família: 25€
  (soci: 20€)
  Prof: Marta Morillo
- Sopars fàcils
  i saludables
  Dissabtes 5 i 12 de maig
  de 10.30 a 12.30 h
  Preu per família: 45€
  (soci: 38€)
  Prof: Marta Morillo

Pilates postpart
Vine a fer pilates
amb el teu nadó.
Treballarem la recuperació
de l’abdomen i del sòl pel-
vià i recuperarem la forma
física, a més, compartirem
temes de criança al final
de la sessió
Divendres d’11 a 12 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
Preu: 84€ (soci: 74€)
Prof: Mònica Roca

Ioga
per a mares i nadons
Dijous de 10.30 a 11.30 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 84€ (soci: 74€)
Prof: Isolda Rocamora

Ioga
per a embarassades
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 117€ (soci: 113€) 
Prof: Isolda Rocamora

Gimnàstica
hipopressiva
postpart
Vine amb el teu nadó.
Específic per incontinència, 
problemes lumbars
i postpart.
Treballem la zona del sòl 
pelvià i la faixa abdominal
Dimarts d’11 a 11.45 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 84€ (soci: 74€)
Prof: Mònica Roca

Dansa amb nadons
Comparteix una activitat 
diferent amb el teu nadó 
a través de la dansa i el 
moviment
Dimarts d’11 a 12 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Sessió de dansa
amb nadons en dissabte
Dissabte 12 de maig
de 12 a 13 h
Preu per família: 9€
(soci: 6€)

(Cal portar motxilla
per al nadó)
Prof: Montserrat Moscardó

Acroioga en família
(A partir de 6 anys)
Dimarts de 18 a 19 h
Preu per participant: 79€ 
(soci: 67€)
Prof: Li lin

Taller
de Robòtica creativa
(A partir de 7 anys)
Primers passos de Robòtica
Principis STEAM (Science-Te-
chnology-Engineering-Math)
Dissabtes de 10.30
a 12.30 h
5 i 12 de maig
Preu per família: 40€
(soci: 35€)
Prof: Pablo Barrera

Capoeira
(De 9 a 14 anys)
Dissabtes de 10.30 a 12 h
28 abril, 12 i 26 maig
9 i 16 juny
Preu: 54€ (soci: 48€)
Prof: Raül Fernàndez

Country linedance 
per a totes les edats 
Vine a ballar Country
linedance en família!
Dissabte de 12 a 13 h
28 d’abril, 26 de maig,
16 de juny
(3 sessions)
Preu: 23€ (soci: 18€)
Prof: Maria Rovira

Els mapes mentals
com a tècnica 
d’estudi
(vegeu benestar cos i ment, 
pàg. 8)

5 6

infants i joves espai família 



    Xerrada: Arriba 
la primavera, tens 
al·lèrgies? Aliments
per prevenir-les
i tractar-les
Divendres 20 d’abril
de 18 a 19 h
Preu: gratuït
(Cal inscripció prèvia
a secretaria@ateneu.cat, 
places limitades)
A càrrec de: Olga Píriz

Relaxació conscient
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Prof: Isolda Rocamora

    Mindfulness
per a la vida
quotidiana
Atenció plena per a una 
gestió efectiva del temps
i les expectatives personals
Dimarts de 19.30 a 21 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 108€ (soci; 95€)
Prof: Isabel Custodio

Meditació
Pràctica de l’experiència
corporal i respiratòria
com a fonament
de l’Atenció i Consciència
del moment present
Dissabtes 9.45 a 11 h
14 i 28 d’abril, 5, 19 i 26
de maig (5 sessions)
Preu: 45€ (soci: 38€)
Prof: Montserrat Barquín

Acroioga
Ioga acrobàtic
Dimarts de 20 a 21 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Prof: Li Lin

Acroioga en família
(vegeu Espai família pàg. 6)

Ioga Hatha-Vinyasa
Ioga dinàmic
Dimarts de 19 a 20 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Prof: Li Lin

Ioga: seqüència de
les salutacions al sol
Dissabte 14 d’abril
de 10 a 11 h
Preu: 9€ (soci: 6€)
Prof: Li lin

Ioga de la veu
Ioga de les vocals.
Treballarem a nivell físic, 
mental i emocional a través 
de les diferents vibracions 
de les vocals 
Dilluns de 10.30 a 12 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 108€ (soci: 95€)
Prof: Anne Calme

Ioga (Hatha)
Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Dimarts de 20 a 21 h
Dimecres de 20 a 21 h 
Dijous de 9.30 a 10.30 h
Del 9 d’abril al 20 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Isolda Rocamora

Ioga salut
(Hatha-terapèutic)
Apte també per a persones 
amb alguna limitació lleu
de mobilitat.
(Part de la classe
es fa amb cadira)
Dimarts de 12 a 13 h
Dijous de 12 a 13 h
Del 10 d’abril al 21 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Isolda Rocamora

Gimnàstica
hipopressiva
Treballem la zona del sòl
pelvià i la faixa abdominal.
Específic per a la incontinèn-
cia i problemes lumbars
Dimecres de 21 a 21.45 h
De l‘11 d’abril al 20 de juny
Preu: 84€ (soci: 73€)
Prof: Mònica Roca

Pilates
Dilluns  de 17 a 18 h
Dilluns de 18 a 19 h
Dilluns de 19 a 20 h
Dilluns de 20 a 21 h
Dimarts de 10 a 11 h
Dimecres de 17 a 18 h
Dimecres de 19 a 20 h
Dijous de 17 a 18 h
Dijous de 18 a 19 h
Del 9 d’abril al 21 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Mònica Roca,
Jordi Sanz

Els mapes mentals
com a tècnica
d’estudi
Taller pràctic per millorar
el rendiment acadèmic
en estudiar matèries
i continguts, redactar textos, 
preparar exposicions orals
o planificar el temps
Dissabte 21 d’abril
de 10 a 13 h
Preu: 27€ (soci: 23€)
Prof: Joan Ruiz

    Monogràfic.
Gestió del canvi:
nous projectes,
nous reptes
Situar-se davant la incertesa 
i el canvi amb plenitud
i confiança
Dijous 10 de maig
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 16€ (soci: 12€)
Prof: Isabel Custodio

Empatia
i Autoempatia
Parlar perquè t’escoltin
i escoltar perquè et parlin
Basat en la Comunicació 
NoViolenta:
Divendres de 9.30 a 11.30 h
Del 20 d’abril al 22 de juny
Preu: 140€ (soci:125€)
Prof: Constanza Echevarria

    Defensa
personal
Coneixements i habilitats 
per autoprotegir-se
Dissabte 9 de juny
de 10 a 13 h
Preu: 27€ (soci: 24€)
Prof: Daniel Cabeza

Pilates lúdic
Dissabtes de 12 a 13 h
14 i 21 d’abril
Preu: 18€ (soci: 14€)
Prof: Jordi Sanz

Pilates suau
Divendres de 10 a 11 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Mònica Roca

   Connecta
amb el teu cos
Una proposta de treball
corporal per baixar
de la ment i sentir el cos.
Per trobar el teu centre
i el teu espai
Dissabte 2 de juny
d’11.30 a 13 h
Preu: 14€ (soci: 11€)
Prof: Jordi Sanz

Txi-kung
Dimarts de 10 a 11 h
Dimecres de 18 a 19 h
Del 10 d’abril al 20 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Dolors Hernando

Tai-txí
Inicial:
Dilluns de 12 a 13 h
Dimecres de 12 a 13 h
Avançat:
Dilluns d’11 a 12 h
Dimecres d’11 a 12 h
Preu: 79€ (soci: 67€)
Divendres de 17.30 a 19 h
Preu: 118€ (soci: 104€)
Del 9 d’abril al 20 de juny
Prof: Dolors Hernando

Bodyjump
Dimecres de 21 a 22 h
De l’11 d’abril al 20 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Roser Estruch

Tonificació
i musculació
Dilluns de 21 a 22 h
Dimarts de 21 a 22 h
Del 9 d’abril al 19 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Prof: Roser Estruch

    Estiraments
holístics
Estiraments musculars 
treballats per cadenes
Dijous de 20 a 21 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Roser Estruch

Introducció
a l’astrologia
psicològica
Eines per a l’autoconeixe-
ment: descobreix el teu 
propòsit, vocació ideal
i converteix-te en una millor 
versió de tu mateix/a
Iniciació: dimecres
d’11.30 a 13.30 h
Preu: 154€ (soci: 136€)
Continuació: dimecres
de 9.30 a 11.30 h
Preu: 154€ (soci: 136€)
De l’11 d’abril al 20 de juny
Prof: Georgina Mesón

Millora la teva
memòria: mapes 
mentals i recursos 
mnemotècnics
Divendres de 18 a 19.30 h
11, 18 i 25 de maig,
1 i 15 de juny
(5 sessions)
Preu: 55€ (soci: 48€)
Prof: Joan Ruiz
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Català
Català inicial
El curs de Català inicial 
correspon al nivell A1
i el certificat està validat
pel CNL
Dl. i dc. de 9.30 a 11.30 h
Dl. i dc. d’11.30 a 13.30 h
Dl. i dc. de 20 a 22 h
Del 9 d’abril al 20 de juny
Dissabte de 10 a 13 h
Del 20 de gen. al 26 de maig
+Activitats culturals
Preu: 60€ (soci: 54€)
(Inclou les activitats
i el material)
Prof: Montse Català,
Núria Vila
Català escrit
Nivell inicial
(Ortografia I):
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Nivell avançat
(Ortografia II,
expressió escrita):
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 60€ (soci: 54€)
Prof: Anna Pastor
Espai acollida lingüística 
(vegeu pàgina 21)

Els cursos de català compten amb el 
suport de l’Ajuntament
i la Generalitat

Els nivells dels idiomes van 
d’octubre a juny

Anglès
Per inscriure’t a un curs d’anglès
caldrà que passis la prova
de nivell autocorrectiva del següent 
enllaç:
www.cambridgeenglish.org/
test-your-english/general-english.
Quan vinguis a inscriure’t
porta’ns el resultat

Anglès 0
Dilluns de 10 a 12 h
Dissabte de 10 a 11.30 h
Dt. i dj. de 19 a 20 h
Anglès 1
Divendres de 9.30 a 11.30 h
Dl. i dc. de 20 a 21 h
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Anglès 2
Dijous d’11.30 a 13.30 h
Dissabte d’11.30 a 13 h
Anglès 3
Dl. i dc. de 18 a 19 h
Dl. i dc. de 19 a 20 h
Dt. i dj. de 18 a 19 h
Dt. i dv. d’11.30 a 12.30 h
Dimecres de 10 a 12 h
Dijous d’11.30 a 13.30 h
Preu: 125€ (soci: 110€)
Preu cursos dissabte: 85€ 
(soci: 75€)
Del 9 d’abril al 22 de juny
Prof: Gillian Randall,
Elisa Loredo,
Jan Brozynski,
Montse Català

Millora la teva pronúncia
i el teu accent
A partir de nivell
pre-Itermediate
Divendres de 19.30 a 20.30 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
Preu: 64€ (soci: 56€)
Prof: Jan Brozynski
Anglès conversa
Dijous de 10 a 11.30 h
(nivell mitjà)
Dijous de 20 a 21.30 h
(nivell avançat)
Preu: 94€ (soci: 83€)
Prof: Gillian Randall
Del 12 d’abril al 21 de juny
Book club.
Read and learn.
Llegim i aprenem
Aprendrem gramàtica, 
vocabulari i practicarem 
conversa a partir
de la lectura
Dimarts de 10 a 11.30 h
Dimarts de 20 a 21.30 h
De l’11 d’abril al 19 de juny
Preu: 86€ (soci: 72€)
Prof: Gillian Randall

Italià
Per inscriure’t a un curs d’italià
caldrà que passis la prova
de nivell autocorrectiva del següent 
enllaç:
www.esl.it/it/viaggio-studio/
test-online/test-italiano/index.htm.
Quan vinguis a inscriure’t
porta’ns el resultat

Italià 0:
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Italià 1:
Dimecres de 9.30 a 11.30 h
Italià 2:
Dimecres d’11.30 a 13.30 h
Italià 3:
Dimarts de 9.30 a 11.30 h
Preu: 125€ (soci: 110€)
De l’11 d’abril al 21 de juny
Prof: Stefania Monni 
Italià conversa
Dijous de 10 a 11.30 h
(nivell mitjà)
Preu: 94€ (soci: 83€)
Del 12 d’abril al 21 de juny
Prof: Stefania Monni
Grup de lectura en italià
(vegeu pàgina 15)

Alemany
Per inscriure’t a un curs d’alemany
caldrà que passis la prova
de nivell autocorrectiva del següent
enllaç:
www.deutsch-perfekt.com/deutsch-
lernen/tests/einstufungstest
Quan vinguis a inscriure’t
porta’ns el resultat

Alemany 0:
Dimarts d’11.30 a 13 h
Alemany 3:
Dimecres 16.30 a 18 h
Del 10 d’abril al 20 de juny
Preu: 94€ (soci: 83€)
Prof: Astrid Kluska, Rolf 
Halberstadt

Portuguès
Iniciació
Dilluns d’11.30 a 13 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 86€ (soci: 72€)
Prof: Sofia Espanca

Francès
Per inscriure’t a un curs de francès
caldrà que passis la prova
de nivell autocorrectiva del següent
enllaç:
www.esl-idiomas.com/es/
pruebas-en-linea-frances.htm.
Quan vinguis a inscriure’t
porta’ns el resultat

Francès 0
Dijous de 19 a 21 h
Francès1
Dimarts de 19 a 21 h 
Dt. i dj. de 10.30 a 11.30 h
Francès 2
Dt. i dj. de 17 a 18 h
Francès 3
Dt. i dj. de 18 a 19 h
Dt. i dj. de 9.30 a 10.30 h
Preu: 125€ (soci: 110€)
Del 10 d’abril al 21 de juny 
Prof: Annick Beauvois,
Wafa Oukhalmich,
Anne Calme
Francès: comprensió
i expressió oral
Nivell inicial: escolta,
entén i comença a parlar
(Cal tenir un nivell mínim A1)
Dijous d’11 a 12.30 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 94€ (soci: 83€)
Prof: Annick Beauvois
Francès conversa
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 60€ (soci: 52€)
Divendres de 9.30 a 11 h
Preu: 94€ (soci: 83€)
Del 10 d’abril al 21 de juny 
Prof: Annick Beauvois
Remise
à niveau grammaticale
Repàs de gramàtica
Divendres d’11a 12 h
Del 13 d’abril al 22 de juny 
Preu: 64€ (soci: 56€)
Prof: Annick Beauvois
Grup de lectura en francès
(vegeu pàgina 15)
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    Art: Com mirar
un quadre
Quina és l’actitud correcta 
davant d’un quadre?
Què busquem
quan contemplem
una obra d’art?
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 7 de maig al 4 de juny
(5 sessions)
Preu: 57€ (soci: 50€)
Prof: Mireia Puente 
(ARTxTu)

    La dona
a la Història de l’Art:
quan les dones
no tenien cobertura 
D’objecte a subjecte
Quin paper i quina imatge 
de la dona s’ha donat
al llarg de la Història
de l’Art?
Dilluns de 18.30 a 20 h
11 i 18 de juny
Preu: 14€ (soci: 11€)
Prof: Mireia Puente 
(ARTxTu)

    Grans mentides
de la història
Revisarem algunes
de les mentides més 
famoses i consolidades
i les sotmetrem a criteris 
històrics i científics
Divendres de 18.30 a 20 h
Del 4 de maig a l’1 de juny 
(5 sessions)
Preu: 57€ (soci: 50€)
Prof: Jordi Pisa 

    Industrialització:
una història
de dones
El protagonisme clau
de la dona
en el desenvolupament
de la industrialització
Dilluns 16 d’abril
de 20 a 21.30 h
Preu: 14€ (soci: 11€)
Prof: Jordi Pisa

Fotografia
Grup inicial:
dilluns de 18 a 20 h
(Cal portar
càmera rèflex digital)
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 125€ (soci: 110€)
Prof: Vicente Zambrano

Fotografia nocturna
Quan ens sembla
que ja no hi ha llum,
encara podem seguir
fent fotos...
(Cal portar
càmera rèflex digital)
Dilluns de 20 a 22 h
Del 10 d’abril al 15 de maig
(5 sessions)
Preu: 65€ (soci: 55€)
Prof: Vicente Zambrano

    Fotografia
de viatges
(Cal portar
càmera rèflex digital
i portàtil amb programa
d’edició de fotografies)
Dijous 17 i 31 de maig
de 20 a 22 h
Preu: 29€ (soci: 22€)
Prof: Laura Carrau

    Edició fotogràfica
Resolució, format, edició,
correcció i muntatge.
(Cal portar el portàtil
amb el programa
instal·lat: AdobePhotoshop
versió CS5 o superior)
Dilluns 28 de maig,
4 i 11 de juny de 20 a 22 h
Preu: 42€ ( soci: 37€)
Prof: Vicente Zambrano

Curs d’escriptura
al tacte per millorar
el teu rendiment
a l’ordinador.
Mecanografia
(Cal portar el portàtil)
Dilluns i dijous
de 9.30 a 11 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Divendres de 19 a 21 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
(Curs amb Certificat
acreditatiu d’hores,
velocitat i precisió)
Preu: 160€ (soci: 140€)
Prof: Marta González
d’Art Typing

Curs de Manipulador
d’aliments i seguretat
alimentària
(certificat oficial)
Dilluns 14 de maig
de 9.30 a 13.30 h
Preu: 70€
Org: LabG2

Formació
continuada
per a Manipuladors
d’aliments:
Al·lèrgies
i intoleràncies
alimentàries
i bones pràctiques
d’higiene
Dilluns 21 de maig
de 9.30 a 13.30 h
Preu: 70€
Org: LabG2

Català
nivell inicial (A1)
(vegeu Idiomes pàgina 10)
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    Curs bàsic
de dietètica i nutrició 
Saber-ne més
per menjar millor 
Dimarts de 20 a 21.30 h
17 i 24 d’abril, 8 i 15 de maig
Sessió pràctica a la cuina: 
Dijous 24 de maig
de 20 a 21.30 h
Preu: 68€ (soci: 58€)
Prof: Marta Morillo

    Iniciació
a l’aeronàutica
Curs teòric i pràctic
amb simulador
Dilluns d’11.30 a 13 h
Del 7 de maig a l’11 de juny
(6 sessions + sortida
a l’aeroport de Sabadell
en data a concretar)
Preu: 95€ (soci: 84€)
Prof: José Luís Pedraza
i Adrià Torres

Balls de plaça
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
5 i 19 de maig, 16 de juny
(3 sessions)
Sessió del 5 de maig amb
ballada al pati de l’Ateneu
amb música en directe
amb  alumnes de l’Escola
de Música Tradicional
de Sant Cugat
Preu: 43€ (38€)
Prof: Joan Codina
Col·labora: Escola de Música
Tradicional Sant Cugat
(EMTSC)

Música d’ahir
Balla la música
dels 50-60 i 70
Balla i millora la teva
memòria, coordinació,
orientació i agilitat.
Farem estiraments abans
i després de ballar
Dilluns de 12 a 13 h
Dimecres d’11 a 12 h
Del 9 d’abril al 20 de març
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Montse Moscardó

Ball de bot
Inicial: Dj. de 21 a 22 h
Nivell 1: Dc. de 20 a 21 h
Nivell 2: Dc de 21 a 22 h
De l’11 d’abril al 21 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Neus Jaume

Dansa Jazz
Balla
com als musicals!
Dimecres de 10 a 11 h
Dijous de 19 a 20 h
De l’11 d’abril al 21 de juny
Preu: 79€ (soci: 67€)
Prof: Montse Moscardó

Balls de saló
(ball en parella)
Inicial: Dl. de 21a 22 h 
Nivell 1: Dv. de 21 a 22 h
Nivell 2: Dv. de 20 a 21h
Del 9 d’abril al 22 de juny
Preu per persona: 79€
(soci: 67€)
Prof: Carmen Rosa
i Manuel Padilla

Balls llatins 
(ball en parella)
Divendres de 19 a 20 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
Preu per persona: 79€
(soci: 67€)
Prof: Carmen Rosa
i Manuel Padilla

Country linedance
Inicial: Dl. de 16 a 17 h
Nivell 1: Dl. de 17 a 18 h
Nivell 2: Dl. de 18 a 19 h / 
Dilluns de 19 a 20 h
Nivell 3: Dl. de 20 a 21 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 72€ (soci: 61€)
Prof: Maria Rovira

Country linedance
per a totes les edats
(vegeu Espai família
pàgina 6)

Dansa
amb et teu nadó
(vegeu Espai família
pàgina 6)

Capoeira
(vegeu Infants i joves
pàgina 5)

Ball de bot infantil
(vegeu Infants i joves
pàgina 5)

4 de maig a les 18.30 h
Mostra de Danses
dels tallers de l’Ateneu
(al pati de l’Ateneu)

    Emprenedoria:
Com fracassar
en el teu primer
projecte
Si tens algun projecte al cap
et facilitarem les claus
i les eines necessàries
per portar-lo a terme.
Amb sessió pràctica
de realitat virtual
Dissabtes alterns
de 10 a 13 h
(14 d’abril, 28 d’abril,
12 de maig, 26 de maig,
16 de juny)
Preu: 127€ (soci: 112€)
Prof: Àlex Climent

Espai de música
i cant JJ
Divendres de 10 a 12 h
Del 13 d’abril al 22 de juny
Preu: 110€ (soci: 85€)
Prof: Sílvia Planagumà

Taller de bridge
Dilluns de 10.30 a 12 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 90€ (soci: 72€)
Prof: Jaume Maymó

Introducció
a la grafologia:
Ets com escrius
Dissabte 14  d’abril
de 10.30 a 13 h
Preu: 20€ (soci: 17€)
Prof: M. Cruz Baron

    Estructura
de l’estudi grafològic 
Dissabte 21 d’abril
de 10.30 a 13 h
Preu: 20€ (soci: 17€)
Prof: M. Cruz Baron

La signatura
com a logotip
personal 
Dissabte 28 d’abril
de 10.30 a 13 h
Preu: 20€ (soci: 17€)
Prof: M. Cruz Baron

Teatre
per a la
sensibilització
Activitat de contacte social,
inclosa dins l’Espai
de Lleure (vegeu pàgina 22)
en col·laboració
amb els Tallers de Teatre
Sílvia Servan
Divendres de 12 a 13.30 h
Inici: 6 d’abril
Preu: 10€
Prof: Roger Casadellà
Amb el suport
de la Diputació
i l’Ajuntament
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Taller
d’escriptura
creativa:
tècniques
d’escriptura
Dijous de 16.30 a 18 h
Dijous de 18 a 19.30 h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 105€ (soci: 92€)
Prof: Susanna Camps

Grup de lectura
Cada tercer dijous de mes
de 19.30 a 21h
Coordinadora:
Montse Català

Grups de lectura
específics
Novel·la negra
Cada quart dijous de mes
de 19.30h a 21 h
Coordinador: Fèlix Núñez
Grup de lectura
en francès
Cada segon dilluns de mes
de 20 a 21 h
Coordinadora:
Annick Beauvois

Grup de lectura
en italià
Cada tercer dimecres
de mes
de 19.30 a 21 h
Coordinadora:
Stefania Monni

Els grups de lectura
són activitats gratuïtes
exclusives per als socis
de l’Ateneu.
Cal inscripció prèvia
ja que les són places
limitades.
Lectura en anglès 
(vegeu també Book Club,
Idiomes pàg 9)

Costura bàsica
i arranjaments
Tècniques de costura
Dilluns de 18 a 19 h
Del 16 d’abril al 18 de juny
Preu: 80€ (soci: 70€)
Prof: Isabel Mora

Art floral
Corones, braçalets,
clips per als cabells...
Fes-te la teva
decoració floral!
Divendres 11 i 18 de maig
de 17 a 19 h
Preu: 52€ (soci: 46€)
Material inclòs
Prof: Iris Sospedra
Floristeria Blooms

Dibuix i tècnica
al llapis
Dimecres de 19 a 20.30 h
De l’11 d’abril al 20 de juny
Preu: 115€ (soci: 100€)
Prof: Elizabeth Quito

Patchwork
Dimecres de 17 a 19 h
Dimecres de 19 a 21 h
De l’11 d’abril al 20 de juny
Preu: 145€ (soci: 125€)
Prof: Dolors Ribot

Aprèn a cosir
a màquina
(Cal portar
la màquina de cosir)
Dilluns de 19 a 21 h
Del 7 de maig al 4 de juny
Dissabtes de 10 a 13 h
2, 9 i 16 de juny
Preu: 60€ (soci: 50€)
Prof: Dolors Ribot
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Taller
de jardineria
Plantes de primavera
Dijous de 16.30 a 18 h
Del 17 de maig al 21 de juny
(5 sessions) 
Preu: 60€ (soci: 50€)

Dissabte 2 de juny
de 10 a 13 h
Preu: 26€ (soci: 22€)
Prof: Manela González

Art floral
(vegeu Recursos i manualitats 
pàg. 16)

Hort urbà
Iniciació
a l’agricultura urbana
Dijous de 16.30 a 18 h
Del 12 d’abril al 10 de maig
(5 sessions)
Preu: 60€ (soci: 50€)

Dissabte 14 d’abril
de 10 a 13 h
Preu: 26€ (soci: 22€)
Prof: Manela González

Twitter i Facebook
(Cal portar el portàtil)
Dissabte 21 d’abril
de 10 a 13 h
Preu: 28€ (soci: 21€)
Prof: Axel Cayuela

Introducció
al Community
management
(Cal portar el portàtil)
Dissabte 2 de juny
de 10 a 13 h
Preu: 28€ (soci: 21€)
Prof: Axel Cayuela

Photoshop
(Cal portar el portàtil
amb el programa instal·lat:
AdobePhotoshop
versió CS5 o superior)
Dimarts de 18 a 19.30 h
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 98€ (soci: 86€)
Prof: Axel Cayuela

Informàtica bàsica
(Cal portar el portàtil)
Dimarts de 16.30 a 18 h  
Del 10 d’abril al 19 de juny
Preu: 98€ (soci: 86€)
Prof: Axel Cayuela

Ofimàtica
Word, Excel, Powerpoint
(Cal portar el portàtil)
Dilluns de 16.30 a 18 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 98€ (soci: 86€)
Prof: Axel Cayuela

Excel
(Cal portar el portàtil)
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 12 d’abril al 10 de maig
(5 sessions)
Preu: 50€ (soci: 44€)
Prof: Axel Cayuela

    Multimèdia
Iniciació a l’edició
de foto i vídeo
(Cal portar el portàtil
amb el Premiere instal·lat)
Dijous de 18.30 a 20 h
Del 17 de maig al 21 de juny
(6 sessions)
Preu: 59€ (soci: 52€)
Prof: Axel Cayuela

Treu partit
al teu mòbil
i la teva tauleta
Introducció
a l’smartphone i la tablet
i les seves aplicacions
(Cal portar el mòbil
i /o la tauleta)
Nivell inicial:
divendres de 10 a 12.30 h
Nivell de continuació:
dijous de 17 a 18.30 h
Del 12 d’abril al 22 de juny
Preu: 107€ (soci: 95€)
Prof: Joan Vilalta,
Axel Cayuela

    El núvol,
la nostra memòria
virtual
(Cal portar el portàtil,
tauleta o mòbil)
Dissabte 19 de maig
de 10 a 12 h
Preu: 18€ (soci: 15€)
Prof: Joan Vilalta

Internet
i Xarxes socials
(Cal portar el portàtil)
Divendres de 18 a 20 h
11 i 18 de maig
Preu: 32€ (soci: 28€)
Prof: Axel Cayuela

Curs d’escriptura
al tacte per millorar
el teu rendiment
a l’ordinador
(vegeu Formació pàg. 11)
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MONOGRÀFICS DE CUINA

Xerrades.
Tast de vi
Dijous a les 19 h
19 d’abril i 31 de maig
Preu per als dos dies:
12€ ( soci: 8€)

Curs d’iniciació
a la cuina
Aprenem a cuinar.
Els pilars de la cuina
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 9 d’abril al 18 de juny
Preu: 150€ (soci: 132€)
Prof: Manel Gallego 

Cuina de cap
de setmana
Maridatge de vins
amb la col·laboració
de Vins Noè
Dimecres alterns
de 19 a 21 h
Inici: 18 d’abril
(5 sessions)
Preu: 100€ (soci: 88€)
Prof: Manel Gallego

Cuina creativa.
Plats per sorprendre
Maridatge de vins
amb la col·laboració
de Vins Noè
Dimarts alterns
de 19 a 21 h 
Inici: 10 d’abril
(6 sessions)
Dimecres alterns
de 10 a 12 h
Dimecres alterns
de 19 a 21 h
Inici: 11 d’abril
(6 sessions)
Preu: 120€ (soci: 105€)
Prof: Manel Gallego

    Cuina a mida
Decideix quins plats vols
aprendre a cuinar!
Dimecres alterns
de 10 a 12 h
Inici: 18 d’abril (5 sessions)
Preu: 100€ (soci: 88€)
Prof: Manel Gallego

Cuina saludable 
i depurativa
Receptes sanes per al bon
funcionament del nostre
cos a través de bons hàbits
alimentaris
Dilluns de 17 a 19.30 h
Del 9 d’abril al 28 de maig 
(7 sessions)
Preu: 115€ (soci: 100€)
Prof: Clàudia Lugo

Tallers familiars
de cuina i nutrició
(vegeu Espai família
pàg. 6)

    Tupper sa i divertit
per a cada dia
de la setmana
Dijous alterns
de 19 a 21 h
Del 19 d’abril al 14 de juny
(5 sessions)
Preu: 100€ (soci: 88€)
Prof: Raül Querol

Curs bàsic
de dietètica
i nutrició
(vegeu Coneixements i lleure
pàg. 14)

Cuina japonesa
Dijous alterns
de 19 a 21 h
12 i 26 d’abril, 10 de maig
Preu: 72€ (soci: 63€)
Prof: Raül Querol

Cuina
a baixa temperatura
Dimarts 17 d’abril
de 19 a 21 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Manel Gallego

Postres sense sucre
Dissabte 28 d’abril
de 10.30 a 12 h
Preu: 18€ (soci: 13€)
Prof: Clàudia Lugo

    Amanides creatives
de primavera
Divendres 11 de maig
d’11.30 a 13 h
Preu: 22€ (soci: 18€)
Prof: Gina Estapé 

Arrossos
Dimarts de 19 a 21 h
15 i 29 de maig
Preu: 44€ (soci: 39€)
Prof: Manel Gallego

    Postres creatives
Fruites, xocolata,
pastisseria...
Dissabte 19 de maig
d’11 a 13 h
Preu: 25€ (soci: 20€)  
Prof: Manel Gallego

    Gelats i sorbets
saludables
Dissabte 26 de maig
de 10.30 a 12.30 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Gina Estapé
i Berta Bertran

    Patés i dips
per a untar
Divendres 1 de juny
de 18 a 20 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Gina Estapé
i Berta Bertran

Taller de pa artesà
(amb massa mare)
Dissabte 2 de juny
de 10 a 13 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Mònica de la Asunción
BonsFocs

Cuinem amb algues
Descobreix moltes opcions
de cuinar amb algues
i els seus beneficis
amb receptes senzilles
Dilluns de 17 a 18.30 h
4, 11 i 17 de juny
Preu: 55€ (soci: 48€)
Prof: Claudia Lugo

    Cuina àrab
Dijous 7 i 21 de juny
de 19 a 21 h
Preu: 48€ (soci: 40€)
Prof: Raül Querol

    Alimentació i cuina
per a runners
Taller teòric i pràctic
de cuina amb receptes
per a runners.
Quins aliments
són adequats i quan?
Dissabte 9 de juny
de 10 a 13 h
Preu: 30€ (soci: 26€)
Prof: Cristina Garcia
i Mireia Marín

    Entrants
Tapes, amanides,
cremes fredes i calentes
Dimarts 12 de juny
de 19 a 21 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Manel Gallego

Coques
de Sant Joan
Dissabte 16 de juny
d’11 a 13 h
Preu: 25€ (soci: 20€)
Prof: Manel Gallego
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EcoAteneu
Segell que recull tots els  projectes  de l’Ateneu
relacionats amb el consum ecològic, l’estalvi
energètic i la reducció de residus
+info: produccio@ateneu.cat

Mercat de Pagès
Espai de venda directa de productes ecològics,
frescos i artesans, que proposa un consum
responsable evitant els envasos i la despesa
de combustible dels transports llargs, amb pro-
ductors locals i de temporada.
Cada 2n i últim dissabte de mes,
de 9 a 14 h a la plaça de Sant Pere

Horts 
Projecte comunitari de cultiu ecològic gestionat
per l’Ateneu, ubicat al carrer Amposta de Sant
Cugat. L’espai acull horts individuals i comunita-
ris, així com espais comuns de formació, magat-
zem o compostatge.
Per formar-ne part cal ser soci.
Més informació i sol·licitud d’espai
a producció@ateneu.cat

Mercat de 2a mà
Mercat no professional i obert a tothom que
està en sintonia amb els criteris de sostenibilitat: 
Reduir, Reciclar, Reutilitzar i Repensar. Espai
per intercanviar, regalar, vendre o comprar,
que organitzem quatre cops l’any a la rambla
del Celler, en horari al públic de 11 a 15 h
(hivern) o de 10 a 20 h (estiu).
Cal inscripció prèvia a l’Ateneu:
10€ per posar parada al matí o 15€ per posar
parada tot el dia.
Propers Mercats: 9/06, 29/09 i 10/11.

Català per a tothom
Aprenentatge de la llengua, acollida lingüística
i foment de l’ús del català.
+info: català@ateneu.cat 
- Cursos de català inicial (nivell A1 certificat
  pel SCL), escrit i conversa
- Programa d’activitats culturals (PAC). Activitats
  pensades per conèixer la cultura, història, tradi-
  cions i festes d’arrel i fomentar l’ús social
  del català
- Espai d’acollida lingüística: dimarts
  de 10 a 11.30 h i dimecres de 18.30 h a 19.30 h
  (l’horari de tarda és per a joves)
- Participació en la Comissió local de català
- Col·laboració en el programa de parelles
  lingüístiques: Voluntariat per la llengua
- Aprenem català. Català per a famílies

Joves Jubilats
Si tens més de 55 anys, temps lliure i ganes de fer
coses vine a L’Ateneu i uneix-te al grup dels JJ!
Dinars, sortides culturals, caminades, espai
de música i cant, bridge... I tot allò que ens
vulguis proposar.
Espai gratuït per a socis. Algunes de les activitats
dirigides tenen un cost extra
+ info:jj@ateneu.cat

Espai de Lleure
Projecte de lleure social per a persones
amb Trastorn Mental Sever.
Espai impulsat per l’Ateneu, en coordinació
amb la Taula de Salut Mental de Sant Cugat
i amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació.
Espai de trobada, relació i lleure
+ info: espailleure@ateneu.cat

Espai família
Conjunt d’activitats entorn de l’embaràs, la crian-
ça i la salut. Cursos i tallers per a embarassades
o bé amb nadons, xerrades gratuïtes sobre
educació i criança i activitats familiars.
Consulta la programació a l’apartat d’Espai
família d’aquest programa o a www.ateneu.cat
+ info: secretaria@ateneu.cat

Cicle
‘La Cambra de l’Ateneu’
5 d’abril Taichi Tsukumo,
violoncel clàssic
10 de maig Flor de Canela,
quartet de folklore
llatinoamericà i jazz
7 de juny Duo De Vellut,
tango i músiques del món
amb acordió i violí
A les 20 h. Entrada gratuïta
Cicle ‘Vespres al pati’
20 d’abril, Vespres a la plaça 
amb El hijo del flaco
(a pl. Barcelona)
25 de maig
Shamrock Vagabonds, folk 
27 de juny
Flamenco a la fresca,
en col·laboració
amb La Tacones
13 de juliol
Marcel Lázara i Júlia Arrey,
mestissatge
A les 20.30 h. Entrada gratuïta
Cicle de cinema
documental
‘El món a la fresca’
El 4, 11 i 18 de juliol al vespre
al pati de l’Ateneu.
Cicle de cinema documental
sobre les causes conseqüèn-
cies i dificultats de les migra-
cions i persones migrants
i en trànsit, a través de docu-
mentals reconeguts i amb 
debat posterior.  
Organitza:
Xarxa Solidària i Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès
Col·labora:
Ateneu Santcugatenc

Cercle d’Arts
de l’Ateneu
Grup de socis i sòcies de l’Ate-
neu amb inquietuds culturals,
que orienta i proposa part
de l’activitat cultural de l’Ate-
neu, així com coordina activi-
tats fetes per socis i de parti-
cipació a la ciutat en l’àmbit 
cultural.
+ info:
comunicacio@ateneu.cat

Cessió d’espais
i Seu d’entitats
L’Ateneu posa a disposició de
les entitats santcugatenques
que ho necessitin els seus 
espais, per a les seves troba-
des, actes per proposar xerra-
des, presentacions de llibres
o altres esdeveniments oberts
a tothom. Algunes entitats
o associacions tenen la seva 
seu a l’Ateneu, com ara els 
Amics dels Veterans i la Penya 
Regalèssia, la Comissió de 
Festa de Tardor, la Federació 
d’Associacions de Veïns
o l’Institut Trastorn Límit 
Fundació
+info: ateneu@ateneu.cat

Taller d’estudi Assistit
Tallers de suport a la tasca
escolar per a alumnes d’ESO 
que es realitzen en horari
extraescolar, en col·laboració 
amb el Pla Educatiu d’Entorn
de l’Ateneu. Els i les alumnes 
vénen derivats d’instituts
i escoles i les sessions estan 
coordinades per voluntaris
+ info: centrecivic@ateneu.cat

Programació
cultural
Exposicions d’art, xerrades, 
presentacions de llibres, 
projeccions de documentals
i música en directe. 
+ info i programació: 
comunicacio@ateneu.cat

Exposicions
a la sala d’actes
Març, il·lustració
d’Elizabeth Quito
Abril, pintura
de Josep Maria Niñerola
Maig, pintura
de Jaume Ibars
Juny, exposició
col·lectiva de socis

L’Ateneu parla
Cicle de conferències gratuïtes
sobre economia, política i so-
cietat. Espai en col·laboració 
amb entitats i associacions
amb objectius socials.
Properes activitats:
Dijous 15/03, 19 h
Taula Rodona
‘Dones i espai públic’.
Amb Sílvia Solanas, Clara Peya, 
Ana Pérez i Maria Gordillo 
d’Hora Bruixa
Dijous 12/04, 19 h
Presentació de l’anuari 2017
de Media.cat de silencis
mediàtics, editat pel Grup
de Periodistes Ramon Barnils
Dijous 17/05, 19 h
Xerrada: la Reforma horària
amb Fabián Mohedano

i també...
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