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PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS

De l’1 al 20 de setembre, ambdós inclosos
Les places són limitades en totes les activitats.

En cas que la demanda superi l’oferta 
les places s’adjudicaran per sorteig. 

Cada persona pot fer un màxim de quatre 
sol·licituds d’inscripcions.

Podeu trobar el full de sol·licitud d’inscripció 
i informació del procés a:

/ www.mataro.cat

/ Institut Municipal d’Educació - IME   
(Baixada de les Figueretes, 1, 2n) 

/ Tres Roques Centre de Formació Permanent 
(pl. del Canigó, 7)

/ Oficines d’atenció ciutadana 
(de dl. a dv. de 9 a 19 h)

/ Ajuntament, La Riera, 48  

/ Centre Cívic Rocafonda, 
c. de Josep Punsola, 47 

/ Centre Cívic Cerdanyola, 
pg. de Ramon Berenguer III, 82

/ Centres cívics (de dl. a dv. de 9 a 
14 h i dt. i dj. de 17 a 19 h)

/ Centre Cívic Molins, 
c. de Nicolau Guanyabens, 23 

/ Centre Cívic Cirera, 
c. de Cadis, 1 

/ Centre Cívic Pla d’en Boet, 
c. de Juan Sebastián Elcano, 6

El pagament de les activitats s’ha de fer a través de 
compte bancari un cop publicades les llistes amb 

l’acceptació i confirmada la realització de l’activitat.

La data límit per fer l’ingrés és
el 26 de setembre de 2010. 



Tres Roques és un equipament municipal dedicat 
a oferir un ampli ventall d’activitats per ampliar i 
actualitzar els vostres coneixements i inquietuds en 
qualsevol moment de la vida. 

Per fer-ho, Tres Roques posa a l’abast una oferta 
formativa orientada a satisfer les necessitats de de-
senvolupament personal, cultural i social del nostre 
entorn. 

Tres Roques, un nou espai d’aprenentatge, de for-
mació, d’intercanvi del coneixement, obert, dinàmic, 
singular i de ciutat.

Què ofereix Tres Roques

Tres Roques ofereix una programació d’activitats 
al voltant de cinc eixos principals: 

/  Expressió  /  Humanitats i ciències socials

/  Ciència, natura i medi ambient 

 /  Recursos  /  Salut i creixement personal

Les activitats es desenvolupen en 
diferents formats formatius:

/ cursos  / tallers  / seminaris  / postgraus  / jornades

Tres Roques ofereix altres serveis dirigits a promoure, 
donar suport i incentivar la formació permanent. 

Equipament. Equipament     accessible.

sala d’actes (100 persones) /  5 aules-
tallers (50 m2) /  2 sales de treball / 1 aula 
informàtica / 1 equipament de cuina  
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CURSOS I TALLERS

pàg. 7 / CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Astronomia bàsica / Curs de jardinera / Taller l’hort a 

casa. Cultiu d’hortalisses i plantes útils en balcons i 

terrats / Taller l’hort a casa II  / Plantes aromàtiques 

i medicinals / Els bolets: de sorpresa en sorpresa / 

Descobreix la biodiversitat de Mataró: les plantes 

del nostre entorn / L’estat de l’atmosfera. Problemes 

ambientals d’abast planetari / L’energia al teu abast 

pàg. 9 / EXPRESSIÓ

Comunicació no verbal / Expressar-se en públic 

i tècniques de narració oral / Curs d’iniciació a 

l’escriptura creativa de relats curts / Microescriptura 

/ Ciberescriptura / Curs de contar contes / Taller 

d’iniciació a la joieria creativa. Joies de Mataró / 

Taller de ceràmica / Curs d’animació digital II / Taller 

d’iniciació al dibuix / Taller d’iniciació a la il·lustració 

/ Tècniques de representació: tinta, guaix i collage

pàg. 12 / HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

De la cultura als Etnosistemes: La funció de 

l’antropologia en una societat  / La guerra 

civil espanyola a través del cinema / Música 

del romanticisme (s. XIX) / Aproximació a 

la col·lecció Bassat / I nosaltres què podem 

fer? Respostes a la globalització / L’encaix de 

Catalunya amb Espanya: passat, present i futur

ACTIVITATS D’OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE 
2010
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pàg. 13 / RECURSOS

Curs d’iniciació al vídeo digital / Curs bàsic de 

fotografia digital / Taller de fotografia digital II / Taller 

de fotografia documental / Aprèn a retocar les teves 

fotos / Retoc d’imatge digital / Taller 

d’autoenregistrament / Curs d’automaquillatge 

/ Curs de Patchwork / Curs de patronatge i 

costura / Curs d’iniciació a la informàtica / Curs 

d’informàtica II / Curs d’Internet I / Curs d’Internet II

pàg. 17 / SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Cuina mediterrània: els plats més saborosos per 

tenir cura de la salut sense oblidar-se del 

paladar / Cuina de Tupperware: saludable i 

fàcil / Dolç, salat, àcid i amarg: les cuines 

del món i el món de la cuina / Curs de cuina 

creativa / Curs d’iniciació a la pastisseria / 

Monogràfic: els bolets al rebost i a la cuina / 

Curs de tast i coneixement dels vins / Harmonies: 

vins i gastronomia / Curs d’iniciació al ioga i la 

meditació / Curs de ioga i meditació II / Reeducació 

de la postura / Taller de massatge infantil per 

a nadons (de 0 a 1 any) / Curs d’iniciació al 

massatge / Curs de shiatsu / Curs de teatre per al 

desenvolupament personal / Fes salut i fes-te gran 

/ Gestionar les emocions. Eines pel benestar
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ACTIVITATS D’OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE 
2010

pàg. 21 / EXPOSICIONS 

/ Els ulls i les paraules / Vell, o bell? Les mil cares 

de la brossa / La llarga nit del poble sahrauí

Trobareu més informació dels cursos, 

contingut i professorat, i de la resta 

d'activitats a www.mataro.cat.
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CURSOS I TALLERS

CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Astronomia bàsica. Curs d’iniciació a l’astronomia 
que donarà les bases per conèixer el sistema solar, 
diferenciar els planetes dels estels, reconèixer les 
constel·lacions i l’astronomia de posició i utilitzar 
els mitjans òptics i electrònics necessaris. 

Dilluns de 19 a 20.30 h (9 sessions. Inici 4 octubre)
Professors: Esteve Cortés, Jordi Lopesino, Ferran Garcia i 
Josep Mª Villegas
Preu: 27,68 e

Curs de Jardineria. El curs farà una introducció 
a la jardineria i tractarà sobre alguns dels seus 
aspectes: el manteniment, les plantes, les podes, 
l’aigua i el reg, la gesta, la sanitat vegetal, els sòls 
i el disseny. Es faran sessions pràctiques.

Divendres de 18 a 20 h (9 sessions. Inici 8 octubre)
Professor: Eduard Pey 
Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat   
Preu: 36,90 e (*)

Taller l’hort a casa. Cultiu d’hortalisses i plantes 
útils en balcons i terrats. Taller pràctic d’iniciació 
a les tècniques i al cultiu d’hortalisses fora del sòl, en 
contenidors i estructures, seguint els principis de disseny 
i cultiu de l’agricultura ecològica. El tipus de cultiu, la 
fabricació de contenidors, els sistemes de reg senzills, el 
compostatge casolà i les plagues i malalties habituals.

Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 9 octubre)
Professors: Engràcia Valls i Mikel Rubiralta 
Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de 
Medi Ambient i Sostenibilitat   
Preu: 55,80 e

Taller l’hort a casa II. Taller orientat a oferir 
solucions concretes per resoldre els problemes més 
freqüents en la pràctica de l’horticultura urbana.

Dissabtes de 10 a 13 h (4 sessions. Inici 20 novembre)
Professors: Engràcia Valls i Mikel Rubiralta
Preu: 37,20 e (*)

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
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Plantes aromàtiques i medicinals.Taller pràctic 
d’iniciació al cultiu i la transformació casolana de plantes 
culinàries, aromàtiques i medicinals (PAM). Es parlarà 
del cultiu en recipients i, si cal, també del cultiu en sòl, 
sempre amb les tècniques de l’agricultura ecològica.

Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 9 octubre)
Professors: Engràcia Valls i Mikel Rubiralta
Preu: 55,80 e (*)

Els bolets: de sorpresa en sorpresa.Taller d’iniciació a la 
micologia en el qual s’estudiaran els bolets segons criteris 
sistemàtics (classificació), morfològics (aspecte, formes...), 
biològics (fisiologia, reproducció...) i ecològics (on viuen, 
com es relacionen...). Es farà una sortida de camp per 
posar en pràctica els coneixements assolits en el curs.

Dissabtes d’11 a 13 h (4 sessions. 9, 16, 30 octubre 
i 5 novembre)
Professor: Ramon Pascual i Lluvià
Preu: 34,10 e
Observació: La darrera sessió serà una sortida de camp

Descobreix la biodiversitat de Mataró: les plantes 
del nostre entorn. Curs per conèixer la diversitat 
vegetal que ens envolta. Combinarà sessions teòriques 
i pràctiques per conèixer els diversos ecosistemes 
i espècies vegetals del medi natural i urbà. Plantes 
autòctones, plantes introduïdes, plantes invasores...

Dissabtes de 10 a 14 h (4 sessions. 9, 23, 30 octubre 
i 13 novembre)
Professor: Francesc Balanzó Echagüe
Preu: 32,80 e
Hi col·labora: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat   

L’estat de l’atmosfera. Problemes ambientals 
d’abast planetari.Curs per conèixer l’origen i 
l’evolució de l’atmosfera del nostre planeta, la seva 
estructura, els efectes i les conseqüències produïdes 
per l’emissió de compostos volàtils i els sintètics i 
l’atmosfera urbana amb atenció a les actuacions que 
es porten a terme en el nostre àmbit metropolità. 

Dijous de 19 a 20.30 h (4 sessions. Inici 7 octubre)
Professors: Xavier Doménech i José Peral
Preu: 18,60 e

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
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L’energia al teu abast. Curs per esbrinar, des 
d’un punt de vista mundial i local, com l’energia i la 
tecnologia condicionen l’economia, el medi ambient 
i els recursos i com es pot millorar l’eficiència, amb 
noves fonts renovables i reduint la contaminació. 

Dijous de 19 a 20.30 h (4 sessions. Inici 4 novembre)
Professors: Joaquim Corominas i Josep Puig Boix  
Preu: 18,60 e 

EXPRESSiÓ

Comunicació no verbal.  Curs per analitzar i esbrinar 
els llenguatges del cos i els gests així com el poder de 
les emocions en la comunicació. Adreçat a qualsevol 
persona interessada, per la seva feina o activitat, en 
el llenguatge del cos: atenció al públic, conjunt de 
venedors, de conferenciants, actors, actrius i artistes, 
polítics i polítiques, monitors i monitores, etc.

Dijous de 18 a 20 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Toni Arteaga 
Preu: 41 e

Expressar-se en públic i tècniques de narració oral. 
Curs de desenvolupament de tècniques d’expressió 
oral en públic: com parlar, com llegir, com comportar-
se en públic. Perdre la por de parlar en públic i saber 
modular la veu segons el text o la situació en què 
es trobi l’orador/a. Es faran pràctiques de lectura a 
classe i tècniques de respiració adients al text.

Dimarts de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 5 octubre)
Professora: Carme Faja
Preu: 32,80 e

Curs d’iniciació a l’escriptura creativa de relats 
curts. Curs adreçat a persones amb inquietuds literàries 
que vulguin aprendre tècniques d’expressió escrita, 
trucs de l’ofici d’escriptor i maneres d’idear i estructurar 
un relat curt. No cal tenir experiència d’escriure.

Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 6 octubre)
Professor: Jordi Lopesino
Preu: 32,80 e



10

Microescriptura. Curs per aprendre i conèixer les 
diferents tècniques per escriure des de la brevetat. 
Des de l’aforisme fins al microconte, passant pels 
haikus o els rodolins. Es treballaran les pròpies 
microobres i es penjaran en un bloc a la xarxa.

Dimarts de 18.30 a 20.30 h (8 sessions. Inici 5 octubre)
Professor: Albert Calls
Preu: 32,80 e

Ciberescriptura. Internet i les noves xarxes socials 
han creat un espai diferent per a l’escriptura, amb 
noves regles i possibilitats. Curs per crear i difondre les 
obres a través de les diverses eines que ofereix l’entorn 
digital: treballar texts per crear i omplir un diari en 
forma de bloc, escriure una mininovel·la per al Twitter o 
contactar amb el món literari a través del Facebook.

Dijous de 18.30 a 20.30 h (8 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Albert Calls
Preu: 32,80 e

Curs de contar contes. En aquest curs es donaran 
a conèixer les principals eines per explicar contes, 
la literatura escrita i l’oral, la narració com a acte 
de comunicació (espai escènic) i la utilització d’un 
mateix (experiències pròpies) a l’hora de narrar.

Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professors: Albert Estengre i Carles Alcoy
Preu: 41 e

Taller d’iniciació a la joieria creativa. Joies de 
Mataró. Taller per aprendre les tècniques bàsiques de 
la joieria: serrar, calar, llimar, reblar, picar i pol·lir amb 
diferents materials com el metall (llautó), la fusta, la cera, 
el metacrilat... Prendrem la nostra ciutat com a referència 
i icona per a fer els exercicis que es proposaran. No 
calen coneixements previs ni de joieria ni de dibuix.

Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professora: M. Àngels Fradera
Preu: 62 e (*)

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
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Taller de ceràmica. Taller adreçat a persones interessa-
des en les arts plàstiques i els oficis. Conèixer, apropar i po-
sar en pràctica les principals tècniques de construcció de 
peces, dels acabats, de les textures, les formes i els colors 
en una peça. 

Dimecres de 19.30 a 21.30 h (10 sessions. Inici 6 octubre)
Professors: Mia Llauder i Joan Serra 
Preu: 62 e (*)

Curs d’animació digital II. Curs per assolir els coneixe-
ments bàsics per poder desenvolupar un projecte d’ani-
mació en 3D. Curs majoritàriament pràctic de diferents 
projectes comuns dirigits i guiats pel mateix professor. 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: Mateo Lara   
Preu: 41 e

Taller d’iniciació al dibuix. Taller per conèixer i optimit-
zar, de forma ràpida i directa, els recursos i coneixements 
propis en una disciplina tan necessària com el dibuix. 
Aprendre conceptes elementals de representació i percep-
ció mitjançant exercicis pràctics.

Divendres de 18.30 a 20.30 h (10 sessions. Inici 8 octubre)
Professora: Esther Aliu
Preu: 62 e (*)
Hi col·labora: Associació Sant Lluc per l’Art

Taller d’iniciació a la il·lustració. El taller d’introducció 
a la il·lustració artística se centra en els conceptes teòrics i 
pràctics essencials per a poder treballar les diferents bran-
ques de la il·lustració artística (editorial i publicitària).

Dilluns de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: Sandro Soriano
Preu: 62 e (*)
Hi col·labora: Associació Sant Lluc per l’Art

Tècniques de representació: tinta, guaix i collage. 
Coneixement i aprenentatge pràctic de cadascuna de les 
tècniques, els materials i les eines; dels rudiments a la 
familiarització, a partir de l’experimentació individual. 

Dijous de 19.30 a 21.30 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Joan Hortós
Preu: 62 e (*)
Hi col·labora: Associació Sant Lluc per l’Art

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
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HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

De la Cultura als Etnosistemes: La funció de l’antropo-
logia en una societat diversa. La noció de cultura con-
tinua ben present a casa nostra, tant en les polítiques de 
gestió de la diversitat, com en les polítiques culturals i les 
construccions identitàries de caire local i nacional. Aquest 
curs proposa la visió alternativa dels etnosistemes, una 
nova forma d’explicar i conèixer la diversitat, els recursos 
simbòlics i les identificacions, i que posa de relleu la fona-
mental funció de l’antropologia social a la societat actual.

Dimecres de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 3 novembre)
Professors: Joan Manuel Cabezas i Manuel Delgado
Preu: 24,80 e

La guerra civil espanyola a través del cinema. Apropar 
la història de la guerra civil espanyola des d’un altre punt 
de vista: el cinema. Descobrir i valorar el potencial que  
tenen les pel·lícules, històriques o no, com a document 
d’època.

Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: Tomàs Valero 
Preu: 24,60 e
Observació: Activitat d’extensió universitària (obtenció 
d’1,5 crèdit universitari). 

Música del romanticisme (s. XIX).  En aquest curs 
coneixerem la personalitat, el pensament i l’obra dels com-
positor romàntics F. Mendelsohn, R. Shumann, F. Liszt, F. 
Chopin, J. Brahms i Hèctor Berlioz.

Dijous de 19 a 20.30 h (6 sessions. Inici 7 octubre)
Professora: M. Teresa Julià 
Preu: 18,45 e

Aproximació a la col·lecció Bassat. Curs per conèixer 
una de les col·leccions més significatives de l’art català 
de la segona meitat del segle XX, partint de la primera 
exposició temporal de la col·lecció Bassat a la Nau Gaudí 
de Mataró. A la darrera sessió es farà una visita comentada 
de l’exposició a la Nau Gaudí.

Dijous de 19 a 20.30 h (4 sessions. Inici 11 novembre)
Professora: Rosa Tarroja Marco
Preu: 18,60 e
Hi col·labora: IMAC i Associació Sant Lluc per l’Art
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I nosaltres què podem fer? Respostes a la globalitza-
ció. Una aproximació a la realitat de les relacions inter-
nacionals i a la globalització, als seus problemes i a les 
respostes que la societat articula. Des d’una visió crítica 
de la realitat actual, es presenten eines de transformació 
social.

Dilluns de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 4 octubre)
Professors: Antoni Royo, Xavier Latorre, Eduard Ballester, Victor 
Maeso, Ernest Garro i Nina González
Preu: 30,75 e

L’encaix de Catalunya amb Espanya: passat, present i 
futur. Aquest curs ofereix una anàlisi de l’evolució de l’au-
tonomia catalana, des dels seus orígens fins a l’actualitat, 
i una reflexió de les diferents alternatives i possibilitats de 
relació entre Catalunya i la resta de l’Estat. 

Dimecres de 19 a 20.30 h (2 sessions. 13 i 27 octubre)
Professors: David Ballester i Salvador Cardús 
Preu: 9,30 e

RECURSOS

Curs d’iniciació al vídeo digital. Un curs pràctic per 
adquirir les eines bàsiques i els procediments a seguir per 
editar les pròpies gravacions de vídeo: petits reportatges, 
peces musicals o el vídeo de les vacances.

Dilluns de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: Albert Canalejo 
Preu: 41 e
Observació: Necessari tenir coneixement bàsics d’informàtica.

Curs bàsic de fotografia digital. Curs bàsic per aprendre 
els conceptes teòrics i pràctics essencials per tal d’adqui-
rir la tècnica fotogràfica i els coneixements formals de la 
fotografia. El curs es desenvolupa en classes teòriques i 
pràctiques al carrer.

Dimarts de 19.30 a 21 h (12 sessions. Inici 5 octubre)
Professor: Sergio Ruiz 
Preu: 36,90 e
Observació: Cal disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.
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Taller de fotografia digital II. Ofereix les eines neces-
sàries per a poder desenvolupar un treball creatiu més 
profund. Es treballaran el paisatge, la natura, el retrat i el 
reportatge i s’introduiran diverses maneres de treballar amb 
aquestes disciplines i alguns dels seus fotògrafs referents. 
S’iniciarà un projecte fotogràfic per donar sentit al contin-
gut treballat i es realitzarà, amb un argument comú, una 
sèrie fotogràfica pròpia per exposar-la al mateix centre. 

Dimecres de 19 a 20.30h (12 sessions. Inici 6 octubre)
Professora: Xènia Sola
Preu: 55,80 e
Observació: Imprescindible haver cursat el primer nivell o tenir 
coneixements bàsics en fotografia i portar càmera rèflex.

Taller de fotografia documental. Posar a l’abast les eines 
i els coneixements necessaris per a elaborar un reportatge 
fotogràfic. Treballar els punts fonamentals com la narrativa 
visual, l’organització del treball, la legislació o l’edició gràfi-
ca. Visionar treballs de fotògrafs per situar els alumnes en 
el context actual que viu el món de la fotografia i, en con-
cret, de la fotografia documental. Finalment, es treballarà 
perquè cada alumne trobi la seva mirada personal i elabori 
un reportatge durant el taller.

Dijous de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Sergi F. Moure  
Preu: 62,00 e
Hi col·labora: Kevlar Fotoperiodistes
Observació: Imprescindible tenir coneixements bàsics en fotografia i 
portar càmera rèflex.

Aprèn a retocar les teves fotos. Amb aquest curs de 
disseny i retoc digital s’adquiriran els coneixements bàsics 
i necessaris per a millorar les fotografies. Mitjançant filtres, 
capes i les eines del programari s’obtindran fotografies més 
atractives i muntatges molt més interessants.

Dimarts de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professor: Albert Canalejo  
Preu: 41 e
Observació: Imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Retoc dimatge digital.  Curs per ampliar coneixements en 
el món del programari de retoc digital i aplicar les tècni-
ques professionals a les fotografies perquè guanyin qualitat 
i valor. Conèixer les tècniques i els secrets del retoc d’un 
retrat, paisatge o bodegó. 
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(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Dimarts de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professor: Albert Canalejo  
Preu: 41 e
Observació: Imprescindible tenir coneixements d’informàtica i 
haver cursat el curs Aprèn a retocar les teves fotos. 

Taller d’autoenregistrament. Aprendre a utilitzar els 
equips necessaris per a crear i autoenregistrar la vostra 
obra musical: mètodes d’enregistrament, principis de 
microfonia, monitoratge, eines a utilitzar en la fase de mes-
cles i masterització, repàs de connectors existents, funció i 
objectius de cada connector, on i quan fer-los servir...

Divendres de 18:30 a 20:30 h (6 sessions. Inici 5 novembre)
Professor: Dénys Sanz 
Hi col·labora: Casa de la Música Popular de Mataró
Preu: 37,20 e

Curs d’automaquillatge.  Curs per aprendre tècniques 
d’automaquillatge i utilitzar-les en diferents situacions. 
Maquillatge bàsic, de nit, de transformació, de teatre (dis-
fressa) i de moda.  

Dilluns de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professores: Candi Díaz, Dolores Pérez, Leo Enriqueta Sánchez i 
Núria Amat 
Hi col·labora: Gremi de Perruqueria i Estètica de Mataró i el 
Maresme
Preu: 41 e (*)

Curs de Patchwork. Per conèixer i perfeccionar aquesta 
tècnica de treball artesanal que consisteix en la unió de 
retalls de tela tallats de forma geomètrica amb els quals 
es formen dibuixos, que després són enconxats per fer 
coixins, tapissos, cobrellits…

Divendres de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 8 octubre)
Professora: Maribel Gay 
Preu: 41 e (*)

Curs de patronatge i costura.  Per transmetre un sistema 
pràctic i senzill per crear una peça de roba a mida. Per 
aprendre a confeccionar un projecte propi, una creació 
pròpia a través d’una fotografia, dibuix o peça de roba.

Divendres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 8 octubre)
Professora: Sandra del Cerro
Preu: 41 e (*)
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Curs d’iniciació a la informàtica. Adreçat a l’alfabetitza-
ció digital en les àrees d’informàtica i ofimàtica bàsica. Des 
d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat fins a saber què és 
un sistema operatiu i com treure’n profit, passant per les 
aplicacions bàsiques en ofimàtica i Internet.

Grup matins. Dimecres de 9 a 11 h (10 sessions. Inici 6 octubre)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 6 octubre)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
Preu: 41 e

Curs d’informàtica II. Curs de continuació al d’iniciació 
a la informàtica en el qual s’aprofundirà en els diferents 
conceptes bàsics tractats en el primer. Es treballarà amb 
les eines ofimàtiques més habituals.

Grup matins. Dimecres de 11.15 a 13.15 h (10 sessions. 
Inici 6 octubre)
Grup tardes. Dimecres de 19. 15 a 21.15 h (10 sessions. 
Inici 6 octubre)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
Preu: 41 e
Observació: Imprescindible haver cursat el curs d’iniciació o tenir 
coneixements mínims informàtics.

Curs d’Internet I. Curs pràctic adreçat a persones que 
no hagin utilitzat mai o molt poc Internet i que vulguin 
iniciar-se en aquest món. Es tractaran les aplicacions més 
importants d’Internet: navegació per pàgines web, creació 
i utilització del correu electrònic i cerca i utilització dels 
principals recursos disponibles a la xarxa.

Dijous de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Jordi Clopés  
Preu: 41 e
Observació: Imprescindible haver cursat el curs d’informàtica II 
o tenir coneixements informàtics.

Curs d’Internet II. Curs molt pràctic, continuació del curs 
d’iniciació a Internet, que aprofundeix en l’ús avançat 
d’Internet: eines 2.0, creació de blocs, videoconferència, 
xat, Google Apps, etc.

Dijous de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Jordi Clopés  
Preu: 41 e



 SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Cuina mediterrània: els plats més saborosos per tenir 
cura de la salut sense oblidar-se del paladar. Per 
aprendre a cuinar els productes frescs i de temporada de 
la nostra cuina mediterrània, reconeguda internacional-
ment per la varietat i la qualitat dels ingredients i per les 
tècniques culinàries.

Divendres de 18 a 20.30h (10 sessions. Inici 8 octubre)
Professora: Lluïsa Juvinyà
Preu: 51,25 e 
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró

Cuina de Tupperware: saludable i fàcil. Destinat a 
persones novells en el món de la cuina que per motius 
professionals han de dinar fora de casa. L’alternativa diària 
al restaurant. Productes naturals, bons i frescos, cuinats de 
manera saludable i fàcil.

Dilluns de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: Àngel De Gea
Preu: 41 e
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró

Dolç, salat, àcid i amarg: les cuines del món i el món 
de la cuina. Un recorregut per les diferents cuines del 
món. Es cuinaran i s’aprendran, a través de les receptes, 
els principals secrets i les tècniques culinàries. Un viatge 
pels sentits a través de la cuina. 

Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 6 octubre)
Professor: Àngel De Gea
Preu: 41 e
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró

Curs cuina creativa. Esteu cansats de fer i menjar sempre 
el mateix? I si li donem la volta? Curs de cuina pensat per 
gaudir aprenent i, a la vegada, descobrint com es pot fer 
un mateix plat de dues maneres ben diferents. Curs de 
cuina expressada amb creativitat i atreviment per a profans 
i iniciats, perquè tots en puguem gaudir.

Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professor: Dani Ribas 
Preu: 41 e
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró
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Curs d’iniciació a la pastisseria. Curs demostratiu 
adreçat a totes aquelles persones no professionals que 
vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets de 
la pastisseria per poder posar en pràctica les postres més 
apetitoses i algunes de les elaboracions més tradicionals, 
les més actuals i les pròpies per l’època de l’any. 

Dijous de 18 a 20.30 h (10 sessions. Inici 7 octubre)
Professor: Josep Garriga Bosch
Preu: 51,25 e
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró

Monogràfic: els bolets al rebost i a la cuina. Es do-
naran uns coneixements teòrics “del bosc al plat”, com 
s’han de collir, transportar i condicionar els bolets i quin 
valor nutritiu i gastronòmic tenen. Parlarem d’aprofitament i 
conservació, de receptes de cuina i confecció i tast de dos 
plats diferents.

Dissabte de 10 a 14 h (20 de novembre)
Professora: Núria Duran de Grau 
Preu: 12,40 e
Hi col·labora: Mercats municipals de Mataró 

Curs de tast i coneixement dels vins.  Introducció al tast 
i al món del vi. Els sentits que intervenen en la degustació. 
El servei dels vins. Reconeixement d’aromes i gustos. La 
seqüència del tast. Expressió de sensacions. Tècniques, 
elements i estris del vi i del cava. El medi natural i les 
denominacions d’origen. La vinya, les varietats de raïm, la 
verema i els diferents tipus d’elaboració de vi. Durant el 
curs es proposarà una visita a un celler de la DO Alella. 

Divendres de 18.30 a 21 h (6 sessions. Inici 6 octubre)
Professor: Oriol Artigas 
Preu: 46,50 e
Hi col·labora: Cellers de Mataró  
Observació: El transport a la visita no està inclòs en el preu.

Harmonies: vins i gastronomia. Curs destinat a tots 
aquells ja iniciats en el tast de vins interessats a aprofun-
dir més els seus coneixements en la combinació entre 
vins i aliments. Descobriu les principals normes bàsiques 
del maridatge i deixeu-vos sorprendre per combinacions 
inesperades.

Dimecres de 19 a 21 h (5 sessions. Inici 8 octubre)
Professor: Oriol Artigas 
Preu: 31 e
Hi col·labora: Cellers de Mataró 
Observació: Per fer aquest curs és necessari tenir coneixements 
mínims de tast i coneixement del vi.
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Curs d’iniciació al ioga i la meditació. Curs per apren-
dre i practicar les antigues tècniques del ioga i la meditació 
per tal que resultin pràctiques, efectives i fàcils de fer. 

Grup matins. Dimecres de 10.30 a 12.30 h (10 sessions. 
Inici 6 octubre)
Grup tardes. Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 5 octubre)
Professora: Dúnia Torné 
Preu: 41 e
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola. 

Curs de ioga i meditació II. Aprofundiment de les tècni-
ques del ioga i la meditació. Dirigit a persones que ja han 
fet el primer nivell o amb experiència prèvia. Es requerei-
xen unes condicions físiques òptimes.

Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (sessions. Inici 9 octubre)
Professora: Dúnia Torné 
Preu: 41 e
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

Reeducació de la postura. Un curs pràctic per prendre 
consciència dels hàbits de postura inadequats i aprendre 
exercicis d’aplicació senzilla per millorar la nostra postura.

Divendres de 18.30 a 20.30 h (10 sessions. Inici 8 octubre)
Professora: Catherine Hanssen 
Preu: 41 e 
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.  

Taller de massatge infantil per a nadons (0 a 1 any). 
Per descobrir i aprendre a fer massatges al teu nadó i, al 
mateix temps, poder practicar a casa els moviments de 
massatge que s’hagin après. Després del massatge, es 
posaran en comú temes i dubtes que sorgeixin durant la 
maternitat/paternitat, com ara els còlics, el plor o els estí-
muls, o el creixement, entre d’altres.

Dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 6 octubre
Professora: Fanny Mugny 
Preu: 49,60 e 
Observació: Poden venir mare i pare. S’ha de portar un canviador o 
travesser i una tovallola.

Curs d’iniciació al massatge. Per l’aprenentatge de tèc-
niques senzilles, els participants desenvoluparan l’habilitat 
per poder fer un massatge agradable i beneficiós a les 
persones del seu voltant. 

Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 6 octubre)
Professora: Catherine Hansen 
Preu: 41 e
Observacions: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.
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Curs de shiatsu. El shiatsu és una de les tècniques més 
antigues de la medicina tradicional japonesa. S’utilitza la 
pressió de les mans i els dits sobre els canals o meridians 
energètics del cos per a aconseguir restablir l’estructura 
física i de les energies internes naturals de l’organisme, 
protegir-lo de malalties i mantenir-lo en un bon estat de 
salut. En aquest curs s’explicarà la teoria del yin-yang, 
els 5 elements i els seus corresponents meridians, els 5 
elements i les seves emocions, els punts principals dels 
meridians i es practicarà la digitopuntura. 

Dilluns de 18 a 20 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professora: Carla Ribera 
Preu: 41 e
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.  

Curs de teatre per al desenvolupament personal. Té 
com a propòsit treballar aspectes de la nostra personali-
tat que puguin estar més amagats en el dia a dia i poder 
conèixer-nos una mica més. Descobrir el teatre com a 
eina per desinhibir i millorar les habilitats socials i ser més 
conscients de qui som.

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (10 sessions. Inici 4 octubre)
Professor: David Martínez 
Preu: 41 e

Fes salut i fes-te gran. Curs per adquirir coneixements 
científics actualitzats sobre com envellir de forma satis-
factòria i competent. Potenciar estils de vida saludables i 
modificar les imatges negatives existents sobre la vellesa. 
Estimular la responsabilitat personal i reconèixer la impor-
tància de les pròpies accions vers l’augment de la qualitat 
de vida.  

Dimecres de 10 a 11.30 h (4 sessions. Inici 6 octubre)
Professora: Esther Pratginestós
Preu: 18,60 e

Gestionar les emocions. Eines pel benestar. Curs orien-
tat a introduir als participants en l’aprenentatge de la gestió 
d’emocions, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat de 
comunicar-se. 

Dimecres de 10 a 12 h (5 sessions. Inici 3 novembre)
Professors: Francesc Sedó i Cristina Serrat
Preu: 31 e

Trobareu més informació dels cursos, contingut i 
professorat, i de la resta d'activitats a www.mataro.cat.
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EXPOSICIONS (1r trimestre 2010-2011)

“Els ulls i les paraules”
Del 4/10 al 30/10
Sala d’actes Tres Roques

L’exposició, ideada per 
l’Associació Gramenet Imatge 
Solidària, és una mostra de 
fotografia social que té per 
objectius sensibilitzar els 
ciutadans en els valors estètics 
i solidaris mitjançant la imatge i 
recaptar fons per al finançament 
de projectes solidaris en el tercer 
món mitjançant la venda de les 
fotos que s’exposen.

La singularitat d’aquesta iniciativa 
és el fet que les fotografies que 
s’exposen estan signades tant 
pels fotoperiodistes que les 
han fet com per reconegudes 

“El tiempo unido en el pasado 
y el presente. Continuidad 
esperanzadora” 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
ZAPATERO (president del Govern 
espanyol)
Fotògraf: Jordi Play - Lloc: Esteli 
(Nicaragua)  Data: juny 2005

personalitats del món artístic, cultural, científic i polític que han 
volgut sumar-se de forma desinteressada a aquest projecte 
expositiu i solidari i han escrit algun comentari o reflexió sobre 
aquestes fotografies.

Podrem veure els treballs dels fotògrafs Ignacio Adeva, David 
Airob, Toni Albir, Samuel Aranda, Consuelo Bautista, Jordi Belver, 
Sergi Bernal, Albert Bertran, Gabriel Brau, Juli Carbó, Agustí 
Carbonell, Jordi Cotrina, José Luís García, Lucía Gorosito, Joan 
Guerrero, Laura Guerrero, Xavier Jubierre, Laura Leon, Kim 
Manresa, Francesc Melcion, Jesús Jaime Mota, Jordi Play, Ana 
Portnoy, Sergi Reboredo, James Rodríguez, Bru Rovira, Susanna 
Saez, Txema Salvans, Cèsar Sanz, Vicenç Semper, Tino Soriano, 
Domènec Umbert i Roser Vilallonga.

El bisbe Pere Casaldàliga (“Els pobres pesquen la vida des de 
la total fragilitat”), l’escriptor Jaume Cabré (”La lectura és la 
clau màgica que obre la porta del coneixement i dels somnis. I 
nosaltres volem saber i volem poder somniar”) o el músic José 
Antonio Labordeta (“Sólo la soledad crece en los ojos de esta 
muchacha”) són algunes de les personalitats que aporten les 
reflexions d’aquesta exposició, associades a les respectives 
imatges.

Amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural i la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
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“Vell o Bell”
Del 4/11 al 27/11
Sala d’actes Tres Roques

“VELL, O BELL?” aporta 
diferents visions sobre 
la brossa que nosaltres 
generem. Els alumnes del 
segon nivell de fotografia de 
Tres Roques ens mostren 
nou mirades, nou reflexions, 
nou sèries fotogràfiques 
que ens ofereixen punts 
de vista diferents sobre el 
reciclatge, l’organització 
de les deixalles, els 
escombriaires... Tot això, 
buscant la bellesa del que, 
d’alguna manera, ja s’ha 
considerat vell.

El proper mes de desembre 
farà un any que vam 
conèixer l’Aminetu Haidar 
i la seva lluita ferma amb 
aquella vaga de fam, 
probablement molts de 
nosaltres no sabíem res del 
poble sahrauí i de les seves 
revindicacions, igual que 
tampoc no sabíem res de la 

“La llarga nit del poble Sahrauí”, per Sergi Bernal
De l’10/12 al 7/1
Sala d’actes Tres Roques

Amb la col·laboració del Servei 
de Manteniment i Serveis de 
l’Ajuntament de Mataró, de l’Arca del 
Maresme i de Reciclauto Mataró 

repressió i la violació sistemàtica dels drets humans que es donen 
al Sàhara Occidental, que actualment és ocupat il·legalment pel 
regne del Marroc.

Aquesta mostra fotogràfica es desenvolupà al camp de refugiats 
sahrauís de Dajla, a Algèria, l’any 2008. La història dels camps 
començà l’any 1976 i encara dura. És una història de traïció 
i d’injustícia, va ser una elecció la sorra o la mort. Un poble 
abandonat al mig del desert que encara espera tornar a casa, ara 
ocupada.  

Passi del documental “Rasd ¿Justicia sin guerra?” i col·loqui amb 
Josep Lluís Penadès, director del documental, i Sergi Bernal, el 
dijous 16 de desembre a les 19h
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