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INSCRIPCIONS: 

- Del 3 al 21 de setembre del 2018 al Servei de Tràmits del 
Comú d’Escaldes-Engordany: activitats de dansa, line dance, 
step, claqué, espai d’art (arts plàstiques i tècniques d’art).

- Del 3 al 14 de setembre del 2018 a l’Escola de música 
d’Escaldes-Engordany: classes d’introducció a la música, de 
guitarra o piano.

- Del 3 al 14 de setembre del 2018 al Taller Tèxtil i de Vidre 
d’Escaldes-Engordany: tallers de macramé, tapís, punta al coixí 
i taller de vidre.

 

FINAL DE CURS: 
28 de juny de 2019 
 

El Comú es reserva el dret de suprimir un grup si no s’arriba al 
mínim d’inscrits, 10 persones.

La facturació es podrà fraccionar mensualment sota demanda.

Es respectarà el calendari oficial de les vacances escolars per a 
les escoles adreçades als infants. 

Tarifes especials: 50% de dte. per als jubilats
 
 

IMPORTANT:

Si et vols donar de baixa, ho has de comunicar al dept. 
de Cultura, via telefònica o via mail al correu electrònic 
s.cultura@e-e.ad, en un termini mínim de 15 dies abans 
d’acabar el trimestre, a fi de no passar el rebut del 
trimestre següent. 
 

Informació: 
Departament de Cultura, tel. 890875
s.cultura@e-e.ad – www.e-e.ad

DEPARTAMENT DE CULTURA

CURS 2018/2019



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

TALLERS D’ART

* Es rEspEctarà El calEndari oficial dE lEs vacancEs Escolars pEr a lEs 

EscolEs adrEçadEs als infants. 

TRENANT FILS I COLORS
convidEm Els més jovEs a iniciar-sE a la tècnica dEl tapís i El macramé. 
cada alumnE tindrà fils dE tExturEs i colors variats pEr tal d’iniciar-sE 
En aquEsta tècnica. si t’animEs farEm un tapís col·lEctiu! 

Lloc: Taller Tèxtil i de vidre - Passeig del Valira s/n)
Edat: de 8 a 17 anys
Horari: dissabtes alterns de 16 a 19 h
Preu per trimestre: 57,65 €

ARTS PLÀSTIQUES ActivitAt subvencionAdA en un 35 %
l’objEctiu d’aquEsta activitat és introduir l’infant En El món dE l’art 
mitjançant El color, lEs formEs i Els matErials d’una manEra lúdica i 
dinàmica, dEsEnvolupant habilitats manuals, artístiquEs i crEativEs.

Lloc: Espai d’Art – Carrer Josep Viladomat
Edat: de 6 a 10 anys
Horari: Dimecres de 17.30 a 19 h o dijous de 17.30 a 19 h
Edat: de 11 a 16 anys
Horari: Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu per trimestre: 63,70 € 



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

ESCOLA DE MÚSICA

l’Escola Es dEfinEix com un cEntrE obErt i acollidor on Es potEnciEn 
Els valors dEl rEspEctE a la divErsitat i El fomEnt d’actituds solidàriEs 
basadEs En El conEixEmEnt, donant EspEcial importància a la tolErància, 
l’EspErit d’autocrítica, la voluntat d’autosupEració i l’EstablimEnt d’una 
bona comunicació EntrE El grup classE i fora d’Ell.

l’Escola prEtén donar lEs EinEs bàsiquEs pEr aconsEguir una autonomia 
En l’Estudi pErsonal dE l’instrumEnt i ajudar a construir, dEsEnvolupar i 
rEafirmar la pErsonalitat dE l’alumnE, a manifEstar, ExprEssar i consoli-
dar la sEva sEnsibilitat.

l’objEctiu principal dE l’Escola dE música és aproximar i ofErir la forma-
ció musical a totEs lEs Edats; dEs dEls infants dE 4 anys fins als adults. 
lEs classEs s’impartEixEn dEs dEl valor lúdic i formatiu: l’alumnat aprèn 
divErtint-sE. Es disposa dE dos líniEs d’EnsEnyamEnt, una dEs dE la 
vEssant pErsonalitzada (programa flExiblE) i l’altra dins dEl pla d’EnsE-
nyamEnt musical EstablErt pEr l’institut dE música d’andorra la vElla 
(convEni signat amb El comú d’andorra la vElla El 17 dE maig dEl 2013).

Els instrumEnts quE s’impartEixEn són: piano i guitarra.

INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA
1 hora a la sEtmana d’introducció a la música mitjançant El llEnguatgE 
musical amb activitats lúdiquEs i jocs.

Edat: de 4 a 5 anys
Preu mensual: 35,40 €

INICIACIÓ A LA MÚSICA
1 hora a la sEtmana d’iniciació a la música mitjançant El llEnguatgE 
musical i 30 minuts dE guitarra o piano En parEllEs.

Edat: de 6 a 7 anys
Preu mensual: 55,60 €

ANDANTE
1 hora a la sEtmana dE llEnguatgE musical i 30 minuts dE pràctica dE 
l’instrumEnt, dE forma individual El piano i la guitarra En parEllEs o 
individual. 

Edat: de 8 a 10 anys
Preu mensual guitarra en parelles:
1er any (30 minuts): 60,65 €
2n any (45 minuts): 70,75 €
Preu mensual guitarra individual: 80,90 €
Preu mensual piano: 80,90 €



ALLEGRETO
45 minuts a la sEtmana dE llEnguatgE musical i 45 minuts dE pràctica 
dE l’instrumEnt, dE forma individual El piano i la guitarra En parEllEs o 
individual. 

Edat: d’11 a 13 anys
Preu mensual guitarra en parelles:
1r any (30 minuts): 60,65 €
2n any (45 minuts): 70,75 €
Preu mensual guitarra individual: 80,90 €
Preu mensual piano: 80,90 €

VIVACE
45 minuts a la sEtmana dE llEnguatgE musical i 45 minuts dE pràctica 
dE l’instrumEnt, dE forma individual El piano i la guitarra En parEllEs o 
individual. 

Edat: de 14 a 18 anys
Preu mensual guitarra en parelles:
1r any (30 minuts): 60,65 €
2n any (45 minuts): 70,75 €
Preu mensual guitarra individual: 80,90 €
Preu mensual piano: 80,90 €

ADAGIO Adults.
classEs dE guitarra En parEllEs d’una hora a la sEtmana, amb llEnguatgE 
musical aplicat a l’instrumEnt.

Preu mensual: 80,90 €

CLASSES INDIVIDUALS
classEs particulars dE piano En funció dE la disponibilitat horària 
dEl profEssor.

Preu mensual: 60,65 €

Escola dE música

Lloc: Escola de Música - Complex del Prat del Roure
Tel. 890 883
Inscripcions: Escola de música del 3 al 14 de setembre del 2018
Inici del curs: dilluns 17 de setembre del 2018

*lEs classEs no Es rEcupEraran si l’absència és pEr part dE l’alumnE.
*Es rEspEctarà El calEndari oficial dE lEs vacancEs Escolars.

ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

ESCOLA DE MÚSICA



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES D’ART

CHAGALL I ELS SEUS SOMNIS DE COLORS
dissabtE 22 dE sEtEmbrE dEl 2018

Animals fantàstics i éssers voladors poblen els quadres de Marc 
Chagall. Els infants s’aproparan als quadres del polifacètic 
artista i amb la màgia dels somnis crearan collages d’animals i 
paisatges onírics.

LES MÀSCARES DE JAMES ENSOR
un tallEr d’Emocions

dissabtE 10 dE novEmbrE dEl 2018

El món teatral de James Ensor! Les màscares de pallassos, 
arlequins i esquelets dels seus quadres serviran per endinsar-
nos en el món de les emocions.

ELS IRREDUCTIBLES GALS
lEs avEnturEs d’astèrix i obèlix 
dissabtE 12 dE gEnEr dEl 2019

Descobrirem una de les obres més populars de la literatura 
infantil; les històries dels irreductibles gals Astèrix i Obèlix, a 
partir d’una de les aventures més conegudes: Astèrix i Cleòpatra.

ART MALALT
introducció a la consErvació i la rEstauració als musEus 
dissabtE 9 dE març dEl 2019 

Com es conserva una escultura? Com es cura un quadre? 
Perquè hi ha aire condicionat a les sales dels museus? Moltes 
preguntes entorn d’una de les tasques principals dels museus: 
la conservació de les obres exposades.



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES D’AIGUA

NADAL VERD
tallEr dE rEciclatgE crEatiu 
 dissabtE 15 dE dEsEmbrE dEl 2018

Pensa en verd, recicla, sigues creatiu... i utilitza material de 
rebuig per ajudar-nos a decorar el CAEE i casa teva: retalls 
de tela i cartolina, sobretot de colors verds, plats de plàstic i 
embolcalls.

PASSEJA’T PER ENGORDANY 
dissabtE 11 dE maig dEl 2019

Ruta per Engordany per descobrir aquesta zona de la parròquia, 
el seu passat rural, les cases, les eres i els camins que 
sorprendran als més menuts. 

*es recomAnA Als infAnts portAr unA AmpollA d’AiguA, 
ulleres de sol i cAlçAt còmode. lA rutA començA i AcAbA Al 
cAee.

dissabtEs d’art i dissabtEs d’aigua

Horari: de 10.30 a 12.30 h
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys
Preu: 3 €, places limitades
Reserva prèvia: tel.: 802 255 o a l’a/e centreart@e-e.ad
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany – Av. Carlemany 30

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES DE SECRETS

VIATGE PER LA HISTÒRIA 
dissabtE 20 d’octubrE dEl 2018

Vols participar a la creació de la parròquia d'Escaldes-
Engordany? Et convidem a la reunió extraordinària de poble del 
20 d’octubre. Passejarem per descobrir els llocs emblemàtics de 
la parròquia. Junts farem història!!!
*es recomAnA Als infAnts portAr unA AmpollA d’AiguA,
ulleres de sol i cAlçAt còmode.

MIRADA D’ISABELLE SANDY
dissabtE 26 dE gEnEr dEl 2019

Voleu conèixer el país des d'un punt de vista diferent? La mirada 
de l’escriptora francesa enamorada d’Andorra, Isabelle Sandy 
(Ariège 1884 – 1975), anirà de la mà del vostre punt de vista. 

PAPERS DE CARRER
dissabtE 6 d’abril dEl 2019

Vine a conèixer una mica del món de la publicitat i la història 
a través dels cartells de festes, tradicions i actes esportius, on 
trobarem des d'animals fins a instruments musicals.

dissabtEs dE sEcrEts

Horari: de 10.30 a 12.30 h
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys
Preu: 3 €, places limitades
Reserva prèvia: tel.: 802 255 o a l’a/e centreart@e-e.ad
Lloc: Arxiu d’Escaldes-Engordany – C/ d’Engordany 2



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES DE CUINA

A LA TARDOR: PANELLETS!
dissabtE 13 d’octubrE dEl 2018

Esbrinarem què es pot fer amb ametlles, pinyons i molta 
imaginació.

BUON APPETITO: UN DINAR ITALIÀ
dissabtE 17 dE novEmbrE dEl 2018

Prepara un plat de pasta i combina-ho amb salses italianes 
d’allò més originals.

ENROTLLA’T AMB LES CREPS
dissabtE 16 dE fEbrEr dEl 2019

Deixa anar la teva imaginació per farcir creps amb els sabors 
més sorprenents i 100% naturals.

PER ESMORZAR O BERENAR
dissabtE 23 dE març dEl 2019

Boníssimes galetes i magdalenes per començar el matí o la 
tarda amb una mica de dolçor.

PREPAREM UN PICA PICA!
dissabtE 18 dE maig dEl 2019

Aperitius i platets festius, saludables i amb la sorpresa com a 
ingredient principal.

dissabtEs dE cuina

Horari: de 10.30 a 12.30 h
A qui va dirigit: a infants de 8 a 12 anys
Preu: 10 €, places limitades
Reserva prèvia: tel.: 802255 o a l’a/e centreart@e-e.ad
Lloc: Cuina de la Llar de Jubilats – C/ Prat Gran

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

TALLERS DE TOTS SANTS 2018

MONSTRES DECIMONÒNICS AL CAEE 
dEl dilluns 29 d’octubrE al divEndrEs 2 dE novEmbrE dEl 2018

Els monstres de les disfresses de Tots Sants estan inspirats 
en relats terrorífics imaginats fa molt de temps per escrip-
tors. L’home llop, Dràcula, la mòmia, Frankenstein i les seves 
històries són el fil conductor dels tallers. Llegirem les seves 
aventures, les canviarem, les pintarem i ens farem disfresses 
inspirades en aquests personatges terrorífics.
Monstres decimonònics, uns tallers creatius que combinen art i 
literatura. 

Dilluns 29 d’octubre
Els monstres literaris imaginats per escriptors a finals del segle 
XIX seran els protagonistes: l’home llop, Dràcula, la mòmia i 
Frankenstein. I comencem amb l’home llop!

Dimarts 30 d’octubre
El dimarts està dedicat al personatge creat per Bram Stoker: ens 
convertirem en vampirs!

Dimecres 31 d’octubre
Viatjarem a Egipte per conèixer millor la llegenda de la mòmia.

Dijous 1 de novembre:
Tancat - Festiu

Divendres 2 de novembre
La criatura del Dr. Frankenstein ens acompanyarà en un berenar 
monstruós.

tallErs dE tots sants

Horari: de 16.30 a 18 h
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys
Preu: 12 € la setmana, places limitades
Reserva prèvia al tel.: 802255 o a l’a/e: centreart@e-e.ad
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, Av. Carlemany, 30

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

TALLERS DE CARNAVAL 2019

“CARNESTOLTES I SARDINES”
dEl dilluns 25 dE fEbrEr al divEndrEs 1 dE març dEl 2019

Saps què se celebra durant aquesta festa popular? El rei 
Carnestoltes, la Sardina…entre altres! Ells seran els amfitrions 
d’aquesta setmana d’activitats.

I AQUESTS, QUI SÓN?
dilluns 25 dE fEbrEr

El Carnestoltes i la resta de personatges del Carnaval tradicional 
seran els protagonistes dels contes que llegirem. T’atreveixes a 
confeccionar un ninot inspirat en aquestes històries?

AMB TANTA  FESTA, CALDRÀ 
UN CALENDARI…
dimarts 26 dE fEbrEr

Quin dia es penja el carnestoltes? I l’enterrament de la sardina? 
Posarem una mica d’ordre a les tradicions i festes del calendari 
del Carnaval.

ENS PREPAREM, QUE ARRIBA 
EL REI CARNESTOLTES!
dimEcrEs 27 dE fEbrEr

La millor manera de rebre al rei de la festa és anar ben disfres-
sats.

ATENCIÓ, EL REI JA ÉS AQUÍ!!
dijous 28 dE fEbrEr

Ajudarem al rei carnestoltes a escriure un discurs ben divertit.

TOT EL QUE ÉS BO TÉ UN FINAL!
divEndrEs 1 dE març

Acomiadarem al rei de la gresca i les disfresses amb un divertit 
berenar.

tallErs dE carnaval

Horari: de 16.30 a 18 h
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys
Preu: 12 € la setmana, places limitades
Reserva prèvia al tel.: 802 256 o a l’a/e biblioinfantil@e-e.ad
Lloc: biblioteca d’Escaldes-Engordany, espai petits lectors

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.



ACTIVITATS PER A ADULTS

DANSA

MONOGRÀFICS DE BALLS DE SALÓ

Vols descobrir diverses modalitats de ball de tot el món? Doncs 
vine els divendres i escull la que més t’agrada: salsa, batxata, 
kizomba, tango, etc.

Calendari:

19 d’octubre del 2018: Batxata (individual i amb parella).
16 de novembre del 2018: Super Dance Llatí 
(coreografies individuals amb música llatina). 
18 de gener del 2019: Salsa (individual i amb parella).
15 de febrer del 2019: Super Dance Llatí
 (coreografies individuals amb música llatina).
15 de març del 2019: Kizomba.
12 d’abril del 2019: Super Dance Llatí 
(coreografies individuals amb música llatina).
17 de maig del 2019: Tango argentí.

Horari: de 20.30 a 22 h
Preu: 10 € per persona/sessió
Lloc: Sala polivalent de l’Espai Lleure - Plaça dels Dos Valires

STEP COREOGRAFIAT I ESPECÍFIC DANCE-STEP

Activitat molt dinàmica. Si vols aprendre a ballar damunt d’un 
step apunta’t a la classe d’step coreografiat. Passos fàcils 
i accessibles per a tothom. Si el que vols és moure’t amb 
ritme i tonificar els malucs i els glutis amb un alt rendiment 
cardiovascular, no et perdis les classes d’específic dance-step. 
Et posaràs en forma amb exercicis de tonificació i GAC 
combinats amb la dansa moderna. Diversió assegurada. 

Horaris: 
Step coreografiat: dilluns de 20.45 a 21.45 h
Zumba: dimecres de 20.45 a 21.45 h
Step amb treball GAC i tonificació tronc superior: 
dijous de 20.45 a 21.45h
Preu per trimestre
1 h per setmana 40,45 €
2 h per setmana 77,90 €
Lloc: Centre Social i Recreatiu de Fiter i Rossell



ACTIVITATS PER A ADULTS

MÚSICA I DANSA

DANSA EN LINIA - LINEDANCE 
activitat subvEncionada En un 11%

Si t’agrada ballar, no tens parella i t’atreveixes amb qualsevol 
tipus de música, aquesta és la teva activitat ideal. 

Horaris:
LineDance Intermig: dimecres de 20 a 21.30 h 
Preu per trimestre: 78,90 €
Lloc: Sala de Dansa del Comú d’Escaldes-Engordany

CLAQUÉ

T’agradaria ballar com Fred Astaire o Ginger Rogers? Un 
laboratori rítmic que dona peu, “mai millor dit”, a entrar en la 
improvisació des de l’escolta, la receptivitat i la creativitat d’un 
mateix.

Horari: dilluns de 20 a 21 h
Preu per trimestre: 40,45 €
Lloc: Sala de Dansa del Comú d’Escaldes-Engordany

CORAL D’ESCALDES-ENGORDANY
activitat gratuïta

Si vols compartir una activitat de cant, aprendre la tècnica, fer 
noves amistats i participar en la vida cultural de la parròquia, 
apunta’t a la nostra coral.

Horaris:
Dimarts: de 20 a 21.30 h
Dijous: de 20 a 21.30 h

Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany
Inici curs: 10 de setembre del 2018
Final curs: 16 de juny del 2019



ACTIVITATS PER A ADULTS

ESCOLES D’ART

TALLER TÈXTIL I DE VIDRE
activitat subvEncionada En un 64%

La finalitat del taller tèxtil és promoure totes les variants de l’art 
i l’artesania tèxtil, donant l’oportunitat als alumnes de canalitzar 
la seva capacitat creativa. 
L’objectiu del taller de vidre és oferir les eines per portar a 
terme projectes artístics que requereixin el vidre com a vehicle 
d’expressió.

Horaris: 
Dilluns: 
de 10 a 13 h punta al coixí
de 15 a 18 h tapís, macramé, teixit i punta al coixí
de 18.30 a 20 h tapís joves
Dimarts: 
de 10 a 13 h vitrall
de 15 a 18 h tapís, macramé, teixit i punta al coixí
de 19 a 21.30 h vitrall, tapís i punta al coixí
Dimecres: 
de 10 a 13 h tapís, macramé, teixit i punta al coixí
de 17 a 20 h tapís, macramé, teixit i punta al coixí
Dijous:  
de 10 a 13 h tapís, macramé, teixit i punta al coixí
de 18 a 21.30 vitrall, tapís, macramé, teixit i punta al coixí  
Dissabtes alterns:  
de 16 a 19 h vitrall, tapís, macramé i teixit
Preu per trimestre:
Macramé, tapís, teixit i punta al coixí:
- 1.5 h per setmana: 76,85€ 
- 3 h per setmana: 141,55€
- 4.5 h per setmana: 210,30€
- 6 h per setmana: 274€
Taller de vidre: 
- 1.5 h per setmana: 118,30€
- 3 h per setmana: 232,55€
- 4.5 h per setmana: 314,40€

* Inici del curs Taller Tèxtil i de Vidre: 10 de setembre del 2018 

Lloc: Espai d’art -   Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Telèfon: 890 853

TÈCNIQUES D’ART
activitat subvEncionada En un 64 % 

PINTURA
Introducció a diferents tècniques, acrílic, aquarel·la, pastel, 
pintura en relleu, oli, collage, carbó i ceres.



ACTIVITATS PER A ADULTS

TALLERS D’ART

MODELATGE
Baix relleu en guix, tècniques emprades pels grecs i romans per 
les seves cornises. Treballs en cartró i papier mâché: tècnica 
barrejant cartró i guix. Jugar amb tota classe de materials per 
poder realitzar una escultura.

Horaris:
Dimarts de 16 a 20.30 h 
Dimecres de 10.30 a 13 h 
Dijous de 15 a 17.30 h
Preu per trimestre:
2 h per setmana : 121,30 €
2,5 h per setmana : 151,65 €
Lloc: Espai d’Art – Carrer Josep Viladomat

TALLER DE RESTAURACIÓ
Restaura el teu moble o objecte antic!

Professora: Susana López
Horaris: dilluns de 10 a 12.30 h 
Preu per trimestre: 2 h per setmana: 151,65€
Lloc: Espai d’Art - Carrer Josep Viladomat

JOIES D’ART

MONOGRÀFIC D’ESMALTS AL FOC
Crea una petita joia a la teva mida: taller per a persones que 
volen descobrir aquesta tècnica, així com per a les que ja n’han 
fet un tastet.

Professora: Montserrat Guasch
Dia: dissabte 10 de novembre del 2018
Horari: de 15.30 a 18.30 h
Preu: 20 € (material inclòs), places limitades
Lloc: Espai d’Art - Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Informació i inscripcions: tel.: 890 853 al Taller Tèxtil i de Vidre

MONOGRÀFIC FIL DE PLATA
Combinarem tècniques de joieria i ganxet treballant amb fils 
metàl·lics (plata, or,...) per crear originals braçalets. La tècnica 
tradicional al servei de la creativitat més actual.
Adreçat a persones amb nocions de ganxet.

Professora: Anna Puig
Dia: dissabte 17 de novembre del 2018
Horari: de 16 a 19 h
Preu: 20 € (material inclòs), places limitades
Lloc: Espai d’Art - Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Informació i inscripcions: tel.: 890 853 al Taller Tèxtil i de Vidre



ACTIVITATS PER A ADULTS

TALLERS D’ART

MENS SANA IN CORPORE SANO

Dibuixes, toques un instrument, o bé practiques algun tipus 
d’art? Voldries sentir equilibrat el teu cos?
Eines per millorar la teva postura i tècniques per una correcta 
salut funcional.

Professora: Begoña Màrquez
Dia: dimarts 20 de novembre del 2018
Horari: de 19 a 21 h
Preu: 10 €, places limitades
Lloc: Espai d’Art - Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Informació i inscripcions: tel.: 890 853 al Taller Tèxtil i de Vidre

INICIACIÓ A LES TÈCNIQUES DE 
VITROFUSIÓ I TERMOFORMAT

Quan es treballa el vidre, la matèria crea lligams, connexions 
entre els nostres espais interiors i els que pertanyen al món 
exterior. Atrapem llums, juguem a escampar colors, arrodonim 
línies i deixem que la màgia del forn ens sorprengui.
Una iniciació a la tècnica de vidre en calent. 

Professors: Mayte Estévez i Carlos Fernández
Dies: 25, 26 i 27 de febrer del 2019
Horari: de 18 a 21 h
Preu: 120 €, places limitades
Lloc: Espai d’Art - Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Informació i inscripcions: tel.: 890 853 al Taller Tèxtil i de Vidre

PAPERS A MÀ

Les tècniques artístiques i artesanals del paper resulten un 
extraordinari mitjà d’expressió: preparació de la polpa, formació 
del full, premsat i assecatge com a procés creatiu.
Experimentarem amb el color, laminacions, collage, reserves i 
textures, per convertir l’antiga tècnica de fer paper en una activi-
tat d’absoluta contemporaneïtat.

Professors: Mayte Estévez i Carlos Fernández
Dies: Els dilluns  1 i 8 d’abril del 2019
Horari: de 18 a 20 h
Preu: 40 €, places limitades
Lloc: Espai d’Art - Taller Tèxtil i de Vidre – Passeig del Valira, s/n
Informació i inscripcions: tel.: 890 853 al Taller Tèxtil i de Vidre



ACTIVITATS PER A ADULTS

TALLERS D’ART

TALLERS DE CUINA

LA CLAU: UNA INTRODUCCIÓ A L’ART
4a Edició.

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no 
expertes en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes 
fonamentals de l’art des d’una vessant poc acadèmica i des de 
l’experiència. Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha 
d’obrir nous espais al coneixement i al gaudi.

Dimarts 2 octubre del 2018: Primeres passes; definicions, 
espais i temps de l'art.
Dimarts 9 d’octubre del 2018: L’ús i l’abús de l’art, o com utilitzar 
l’art per transmetre idees. 1a part.
Dimarts 16 d’octubre del 2018: Les relacions entre l'art i la 
societat. Com el fem? Com l'entenem?
Dimarts 23 d’octubre del 2018: Ut pictura poesis. Les relacions 
entre l'art i la literatura.
Dimarts 30 d’octubre del 2018: L’ús i l’abús de l’art, o com utilit-
zar l’art per transmetre idees. 2a part.
Dimarts 6 de novembre del 2018: L'art: una porta o idees per 
utilitzar “La Clau”.

Horari: de 19.30 a 20.30 h
Edat: a partir de 16 anys
Professorat: Ruth Casabella, Aurora Baena i Carles Sánchez.
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, av. Carlemany, 30 
Reserva prèvia i places limitades: tel.: 802255 i centreart@e-e.ad

ActivitAt grAtuïtA

CUINA SALUDABLE

Professora: Pili Borra
Horari: de 20 a 22 h
Preu: 35 € per taller
Lloc: Cuina de la llar de jubilats – C/ Prat Gran

Calendari:
3 d’octubre del 2018 – Dinars de tupper
7 de novembre del 2018 – Sopes i cremes creatives
28 de novembre del 2018 – Pica-pica saludable
6 de febrer del 2019 – Cuina sense gluten
6 de març del 2019 – Dolços saludables
3 d’abril del 2019 – Alternatives als làctics
8 de maig del 2019 – Salses i patés vegetals
5 de juny del 2019 – Amanides i sopes refrescants per l’estiu



ACTIVITATS PER A ADULTS

XERRADES D’ART 12a EDICIÓ “PER AMOR A L’ART”

fidEls a l’EspErit inicial, “pEr amor a l’art” continua sEnt un Espai obErt 
a tothom, EspEcialmEnt als quE vulguin atansar-sE al món dE l’art En un 
ambiEnt distés. ActivitAt grAtuïtA.

QUIN ÉS EL TEU PAPER EN L’ART?
dimEcrEs 7 dE novEmbrE dEl 2018

Quan contemples una obra d’art, et crees un munt d’expectatives 
prèvies sobre la mateixa. Esperes que l’obra t’enlluerni amb la 
seva bellesa, que t’arribi a l’esperit i et toqui l’ànima, que et digui 
alguna cosa, que et parli i et transmeti els seus coneixements 
ocults; però... Has pensat alguna vegada què espera l’obra d’art 
de tu? T’has plantejat fins quin punt n’és d’important el teu pa-
per per què tot això que esperes de l’obra d’art es faci realitat?
A partir de les teories de l’Estètica de la Recepció, descobrirem 
com és d’important el paper de l’espectador, especialment en 
l’art contemporani i actual, fins al punt de ser considerat co-
autor de l’obra avui en dia. 

A càrrec de 
Meri Blanco, historiadora d’art.

ELS FILS DE LA COMUNICACIÓ
dimEcrEs 20 dE fEbrEr dEl 2019

Ens podem comunicar amb l’altre a través de l’objecte (pintura, 
escultura, tapís, fotografia), el moviment (dansa, gest) o el so ( 
paraula, música), amb fils de molts colors.
Tal com els fils del teler, que teixeixen creant un tramat, la 
comunicació està envoltada d’una estructura que pot “matisar” 
el missatge.
Els fils són múltiples. El missatge és únic. S’ha perdut l’essència 
de la comunicació?
La comunicació ha de ser un camí a l’enteniment, un llegat, un 
sentiment, una imposició, o només una necessitat?
Què és més important, el tapís o el fil? Què és més important 
l’estructura de la comunicació, el canal o simplement el missat-
ge?
Dues persones per unir-se només necessiten un fil i sembla que 
aquest s’està esquinçant.

A càrrec de 
Vanessa Sanjurjo, filòsofa. 



TRISTESA CREATIVA, O LA MELANGIA 
COM A FONT D’INSPIRACIÓ
dimEcrEs 20 dE març dEl 2019

La tristesa creativa ha estat des de l’Antiguitat una font 
d’inspiració per a artistes, poetes i compositors. Durer, Miquel 
Àngel, Caravaggio o Goya van patir depressió, vivien sotmesos 
en la melancolia, eren malhumorats, lluitaven contra els seus 
pensaments autodestructius i es recargolaven de dolor anímic... 
i a falta de Prozac, aquests artistes van gestionar la seva bilis 
negra, per afavorir la seva agudesa artística, creant obres de 
sordidesa malsana.

A càrrec de 
Ruth Casabella, historiadora d’art.

L’UNIVERS DARRERA D’UNA OBRA D’ART
dimEcrEs 29 dE maig dEl 2019

El museu com espai voraç per definició que pateix la fal·lera 
per l’obra original. Així presenta Umberto Eco, al seu assaig 
“Il museo nel terzo millennio”, els espais museístics actuals. 
L’escriptor italià intenta recuperar els indrets d’aïllament 
contemplatiu on el públic, més que per atracció fetitxista, s’hi 
acostava per trobar una visió del món. La solució la imagina pro-
posant un museu amb una única obra d’art, on tot l’espai serveix 
per interpretar la peça.
Seguint la proposta d’Eco, la xerrada se centrarà a interpretar 
una única obra d’art per demostrar que darrere hi pot residir un 
univers sencer. 

A càrrec d’
Aurora Baena, historiadora d’art.

xErradEs d’art

Horari: 20 h.
Lloc: Espai d’art -Taller Tèxtil i de Vidre: Passeig del Valira s/n
Telèfon: 890853 / tallertextil@e-e.ad

ACTIVITATS PER A ADULTS

XERRADES D’ART 12a EDICIÓ “PER AMOR A L’ART”





L'Esbart Santa Anna, té dins del seu repertori, un conjunt de 
balls que inclouen diverses regions de gran riquesa cultural, 
com l'andorrana, la catalana, la balear, el País Valencià i altres 
territoris antigament colonitzats i que han mantingut l'essència 
del caràcter que caracteritza la nostra cultura. 
La riquesa d'aquests folklores treballats i portats a l'escena, 
combinant els codis actuals del teatre i la tradició dansaire, 
donen com a resultat un espectacle ple d'energia, virtuosisme i 
bellesa.
L'Esbart compta amb un centenar de balls de diferents estils, 
entre les que podem destacar:
Temps d'Havaneres, Vilafranca, València, Lleida Gitana, Mallorca,  
Aigües d'Escaldes i Escaldes 1908.

Horari: 

Grup peques
(a partir dE 4 anys)
Horari: divendres de 17.30 a 18.30 h

Grup infantil A
(a partir dE 6 anys)
Horari: dimecres de 18 a 19 h

Grup infantil B
(a partir dE 8 anys)
Horari: dimecres de 19 a 20 h

Grup juvenil
(a partir dE 12 anys)
Horari: dilluns de 19.30 a 21 h

Lloc: Sala d’assaig de l’Esbart Santa Anna al Prat del Roure
Preu: gratuït
Inscripcions: a partir del 17 de setembre del 2018 (grup de 
juvenils) i del 19 de setembre del 2018 (grup infantils), a la sala 
d’assaig de l’Esbart.
Informació: Tel.: 390876 i nuris@andorra.ad

ESBART SANTA ANNA



INSCRIPCIONS
Segons calendari

LLOC INSCRIPCIONS
Espai Jovent  (excepte tarja), recepció del Prat del Roure  
i servei de tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany.

IMPORTANT
El Comú es reserva el dret de suprimir una activitat si 
no hi ha el mínim d’inscrits. També es reserva el dret de 
modificar o substituir esdeveniments en funció de la dis-
ponibilitat dels professionals que imparteixen els tallers o 
altres situacions alienes a l’organització.  

INFORMACIÓ:
Departament de joventut, tel 890 882
infojove@e-e.ad  -  www.e-e.ad

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

CURS 2018/2019



PUNT JOVE

Durant el curs escolar, disposes d’aquest punt de trobada per 
quedar amb els amics i participar en activitats i tallers. Disposes 
d’ordinadors, connexió wifi, jocs de taula, jocs de saló, videojocs 
i material divers per a fer manualitats. Afegeix-te al grup de 
deures o consulta al dinamitzador/a de la sala.

Edat: 12-20 anys. 
Lloc: Espai jovent.
Horari: matí de 11 a 13 h/ tarda de 16.30 a 20h  
Servei gratuït 
(amb autorització paterna, en el cas dels menors d’edat).
Contacte: espaijovent2@e-e.ad.

INFORMACIÓ JUVENIL

Aquí trobaràs informació sobre activitats i recursos juvenils, 
orientació sobre sortides formatives; acompanyament durant la 
teva recerca de feina... I si necessites informació més espe-
cialitzada, contactem amb les persones que et poden resoldre 
qualsevol dubte.

Edat: 15-30 anys.
Lloc: Oficina jove (Espai jovent).
Horaris: a convenir.
Servei gratuït
Contacte: infojove@e-e.ad.

DINAMITZACIÓ JUVENIL

Si tens un projecte en ment i necessites ajuda per desenvolupar-
lo aquest és el teu recurs. Reserva la sala per reunir-te amb els 
teus companys o implica’t en els processos participatius fent les 
teves propostes.

Edat: 15-30 anys.
Lloc: Oficina jove (Espai jovent).
Horaris: a convenir.
Servei gratuït
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

SERVEIS DURANT TOT L’ANY



L’IMPERDIBLE DEL PUNT JOVE

Aquesta programació és un complement del Punt Jove. Els 
dilluns fem projectes i dinàmiques, els dimarts jocs de taula, els 
dimecres manualitats, els dijous tallers de cuina i cada divendres 
esport. Un cop al mes també organitzem una sortida i una sessió 
de cinema. Els dies abans de vacances berenars i jocs. La pro-
gramació l’organitzem amb la participació dels joves.

Edat: 12-20 anys (grup 12-14 i grup 15-20).
Lloc: Espai jovent.
Horaris: de 17 a 18.30 h tots els dies durant el curs escolar.
Inscripció gratuïta (cal estar inscrit al Punt Jove). 
Contacte: espaijovent2@e-e.ad.

EL GENERADOR DE VACANCES

Vacances de tots Sants: sortida Saló del manga de Barcelona, 
vetllada de cuina nocturna, taller de robòtica, cursa d’orientació 
“el secret de halloween”... Vacances de Nadal: Torneig solidari de 
cap d’any, taller de defensa personal, quinto de Nadal de segona 
mà...Vacances de carnaval: sortida a l’aquàrium de Barcelona, 
Rua de carnaval, patinatge al palau de gel, escape room, taller 
de maquillatge de caracterització...Vacances de Pasqua: sortida 
a Naturlandia, Jam session, cuina amb la padrina (mona de 
pasqua), paintball...

Edat: de 12 a 30 anys, segons activitat.
Preu: variable en funció de l’activitat.
Cal inscripció prèvia (Espai Jovent) 
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

ESTIU JOVE

Tallers de tarda: cada setmana un taller diferent amb un profes-
sional especialista en la matèria.
Edat: de 12 a 18 anys.
Horari: de 16 a 18 h (variable en funció dels tallers).
Cal inscripció prèvia. Preu setmanal: 15 euros

Matins d’estiu: sortides a la muntanya, a la piscina, tornejos, 
tallers de ràdio...Tots els matins durant l’estiu. La programació la 
planifiquem amb l’ajuda dels joves.
Edat: de 12 a 20 anys (grup 12-14 i grup 15-20).
Horari: de 11 a 13h
Inscripció gratuïta (cal estar inscrit al punt jove).
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

PROGRAMACIONS D’ACTIVITATS



SALA D’ESTUDI NOCTURNA

L’Espai Jovent es transforma en espai d’estudi durant el període 
d’exàmens de finals de curs.

Lloc: a l’Espai jovent.
Edat: estudiants a partir dels 12 anys.
Horari: de 20 a 23.45 h de dilluns a divendres, excepte festius 
(els menors de 16 anys fins a les 22 h).
Període:  mesos de maig i juny.
Servei gratuït, inscripció no necessària.
Contacte: infojove@e-e.ad.

TALLER DE TEATRE

Organitzem tallers de teatre de petit format per preparar repre-
sentacions. Es tracta d’un tastet per atansar els joves a aquesta 
art escènica. 

Edat: de 12 a 20 anys.
Horari: els divendres de 18.30 a 20h
Inici del taller: novembre 2018 (conta contes de Nadal).
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

TALENTEJANT PLÀSTIC

Projecte de promoció dels joves creadors dins de les arts 
plàstiques. Consta d’una exposició al Centre d’Art d’Escaldes-
Engordany i d’un concurs. Finalment, les obres dels joves surten 
als aparadors de l’av. Carlemany i travesseres.

Edat: de 12 a 30 anys (categories A: 12-17 i B: 18-30).
Calendari: mes de febrer, fase presentació obres; mes de març 
exposició al CAEE, mes d’abril exposició “aparadors Talentejant” 
(dates previstes aproximades, subjectes a variacions per diversos motius).
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

ALTRES PROJECTES I ACTIVITATS



GIMKNA’T A 7 BANDES

Col·laboració en aquest esdeveniment organitzat per totes les 
parròquies i el govern d’Andorra.

Lloc: itinerari per les set parròquies.
Edat: joves de 12 a 20 anys.
La gimcana te lloc un dissabte del mes d’octubre.
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

CINEMA A LA FRESCA

Projeccions de dues pel·lícules triades pels ciutadans als jardins 
del Prat del Roure i per celebrar la Setmana de la joventut.

Lloc: al Prat del Roure, costat grades del camp de futbol.
Edat: pel·lícules per a tots els públics o per a majors de 12 anys.
El cinema a la fresca s’organitza dos dies del mes d’agost.
Preu: activitat gratuïta.
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

CONCERT JOVE

El concert s’emmarca dins del cicle de concerts del festival co-
lors de música i hi participen joves per celebrar el dia internacio-
nal de la joventut.

Lloc: plaça Coprínceps.
Edat: concert dirigit a tots els públics.
El concert jove s’organitza un dia del mes d’agost.
Contacte: dinamitzaciojove@e-e.ad.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

ALTRES PROJECTES I ACTIVITATS






