
POSA’T 
EN MARXA

ACTIVITATS 
DE CULTURA I 
DE JOVENTUT



INSCRIPCIONS: 

- Del 2 al 20 de setembre del 2019 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 13 de setembre del 2019 a l’escola de música: Classes 
d’introducció a la música, de guitarra o piano.

- Del 9 al 13 de setembre del 2019 al Taller Tèxtil i de Vidre: 
Tallers de macramé, tapís, punta al coixí i taller de vidre.

 

FINAL DE CURS: 
30 de juny del 2020 
 

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 en les activitats 
trimestrals.

 
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.  
 

Més informació: 
Departament de Cultura, 
Tel. 890 875
s.cultura@e-e.ad
www.e-e.ad

DEPARTAMENT DE CULTURA

CURS 2019/2020



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 al món dE l’art mitjan-
çant El color, lEs formEs i Els matErials d’una manEra lúdica i dinàmica, 
dEsEnvolupant habilitats manuals, artístiquEs i crEativEs.

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

Lloc: Espai d’Art – Carrer Josep Viladomat 
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 duEs líniEs d’EnsEnyamEnt, una dEs 
dE la vEssant pErsonalitzada (programa flExiblE) i l’altra dins dEl pla 
d’EnsEnyamEnt 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
45 minuts a la sEtmana d’introducció a la música mitjançant El llEnguat-
gE musical amb activitats lúdiquEs i jocs.

Edat: de 4 i 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: Complex del Prat del Roure
Tel. 890 883
Inscripcions: Escola de música del 3 al 13 de setembre del 2019
Inici del curs: dilluns 16 de setembre del 2019

*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

ÀFRICART. una brEu introducció al continEnt africà

21 dE sEtEmbrE dEl 2019

Compartim els nostres coneixements entorn del continent africà 
amb activitats en què utilitzem múltiples materials reciclats 
i altes dosis de creativitat; fem joies d’inspiració africana i un 
fetitxe, element religiós propi de diverses creences africanes.

BOTERO I ELS VOLUMS
12 d’octubrE dEl 2019

No t’has preguntat perquè Botero pinta dones, homes i animals 
amb formes arrodonides? Ens endinsem en la particular 
manera de veure el món de l’artista colombià, a partir de la 
seva escultura-gronxador El Gat, que es pot veure al Raval de 
Barcelona. 

L’ANTIGA GRÈCIA. una història dE grEcs

23 dE novEmbrE dEl 2019

Nosaltres som hereus dels grecs antics, que van crear un alfabet 
que encara s’utilitza, ens van ensenyar a transportar aliments 
en àmfores de fang decorades amb sanefes i van utilitzar petits 
fragments de pedres de color per decorar terres i parets. A partir 
d’aquestes referències compartim amb les nenes i els nens el 
que sabem dels grecs antics.

GIMENO VERSUS CASAS. dos pintors oposats

18 dE gEnEr dEl 2020

Presentem i comparem dos pintors que van viure la mateixa 
època però des de realitats molt diferents; Gimeno des de la 
perspectiva de la pobresa i la manca de recursos i Ramon Casas 
des de la riquesa i els encàrrecs de les grans famílies de la 
burgesia catalana. 

CINEMA: crEant amb stop-motion!
25 d’abril dEl 2020

L’stop-motion és una tècnica d’animació que permet elaborar 
curts animats amb objectes quotidians de manera relativament 
fàcil. Però com es fa exactament? De quines etapes consta 
l’elaboració d’una pel·lícula animada? T’hi atreveixes?

DISSABTE D’ART PER ALS MÉS PETITS: 
Embruta’t amb l’art, un tallEr pEr aproximar-sE a pollock 
9 dE maig dEl 2020

Novetat de la 14a edició dels Dissabtes d’art: un taller per 
acostar l’art als més petits de casa. A partir de reproduccions 
dels quadres de Jackson Pollock, compartim, parlem, 
preguntem i ens expressem amb la tècnica del degoteig.
Activitat per a infants de 4 a 5 anys. De les 11 a les 12 h.

NOVETAT!



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES D’AIGUA

NADAL BLANC. tallEr dE rEciclatgE crEatiu 
7 dE dEsEmbrE dEl 2019

Pensa en verd, recicla, sigues creatiu... i utilitza material reciclat 
per ajudar-nos a decorar casa teva i el Centre d’Art d’Escaldes-
Engordany (CAEE). Proposem sis tallers. Cada infant pot 
triar per quina activitat comença i avança fins a fer els tallers 
d’ornaments amb material divers.

5 SENTITS EN L’AIGUA
15 dE fEbrEr dEl 2020

Taller per treballar i reconèixer els cinc sentits mitjançant 
activitats aquàtiques! L’aigua no només serveix per fer passar 
la set o dutxar-se. Podem jugar i podem aprendre amb l’aigua: 
tastar-la, escoltar-la, olorar-la, tocar-la i veure-la. Els nostres 
cinc sentits són necessaris en aquest Dissabte d’aigua.

EL CEL ENS CAURÀ A SOBRE! o com rEprEsEntar El cEl

21 dE març dEl 2020

Es pot pintar el cel? Es pot sentir? Es pot tocar? Durant tota la 
història de l’art els artistes han retratat el cel, de dia i de nit, amb 
sol o amb mal temps, amb múltiples colors i tècniques 
diverses. Veiem diferents exemples del cel a la pintura i en altres 
arts, compartim les sensacions que ens provoquen i els infants 
pinten obres en què el cel és el protagonista. 
 

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.

dissabtEs d’art i dissabtEs d’aigua

Horari: de 10.30 a 12.30 h (excepte el 9 de maig)
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany – Av. Carlemany 30
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys (excepte el 9 de maig) 
Preu: 3 €, places limitades
Reserva prèvia: tel.: 802 255 o a l’a/e centreart@e-e.ad



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES DE SECRETS

EMOTICONA LES TRADICIONS
5 d’octubrE dEl 2019

Descobrim les tradicions a través del material que conservem 
a l’arxiu. Observem, compartim les nostres preferències i  
expressem què sentim per inventar finalment una nova festa. 

VIATGE AMB L’ESBART SANTA ANNA
7 dE març dEl 2020

Què és l’Esbart? Per què sorgeix? On ballen? Qui balla? 
Conjuntament respondrem a aquestes preguntes i farem un 
homenatge molt artístic a l’Esbart escaldenc, que celebra els 
seus 70 anys.

JOC D’ENIGMES A L’ARXIU
16 dE maig dEl 2020

Vine i ajuda’ns a esbrinar l’enigma de l’Arxiu. Comença el compte 
enrere... TIC TAC TIC TAC

dissabtEs dE sEcrEts

Horari: de 10.30 a 12.30 h
Lloc: Arxiu d’Escaldes-Engordany – C/ d’Engordany 2
A qui va dirigit: a infants de 8 a 12 anys
Preu: 3 €, places limitades
Reserva prèvia: tel.: 802 255 o a l’a/e centreart@e-e.ad



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

DISSABTES DE CUINA

QUÈ BONES LES VERDURES!: 
tallEr pEr famíliEs

19 d’octubrE dEl 2019

Idees per fer que menjar verdures sigui divertit, bo i saludable 
per tota la família.

ESMORZARS AMB ENERGIA
9 dE novEmbrE dEl 2019

Boníssimes propostes per començar el dia amb energia i que 
ens duri tot el matí!

 
ENROTLLA’T AMB LES CREPS
8 dE fEbrEr dEl 2020

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

BUON APPETITO: PREPARA LA TEVA PIZZA!
28 dE març dEl 2020

Un plat clàssic que agrada a grans i menuts!

BERENARS D’ANIVERSARI
6 dE juny dEl 2020

Sorprèn als teus convidats amb platets originals i divertits.

dissabtEs dE cuina

Horari: de 10.30 a 12.30 h
Lloc: Cuina de la Llar de Jubilats – C/ Prat Gran
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

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA i unA cArmAnyolA.

NOVETAT!



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

TALLERS DE TOTS SANTS 2019

FANTASMES!
dEl dilluns 28 al dijous 31 d’octubrE dEl 2019

Els fantasmes són els protagonistes de molts relats terrorífics, 
les festes de Halloween, les pel·lícules de por i són el fil conduc-
tor dels tallers de Tots Sants al CAEE.
Fantasmes! Tallers creatius que combinen art, llegendes, música 
i pel·lícules. No t’ho perdis!

L’HOLANDÈS ERRANT
dilluns 28 d’octubrE

L’holandès errant és el nom d’un vaixell fantasma i la història del 
seu capità condemnat a no tornar a port i vagar per sempre pels 
oceans del món. Ens inspirem en aquesta llegenda fantasma-
gòrica  per fer diverses activitats creatives.

EL FANTASMA DE L’ÒPERA
dimarts 29 d’octubrE

El fantasma de l’òpera és una novel·la de Gaston Leroux, produc-
te de la seva imaginació o inspirada en un personatge real, no sé 
sap... Aquest fantasma aficionat a l’òpera i a la música és el fil 
conductor d’aquest taller.

CASPER
dimEcrEs 30 d’octubrE

Casper és un fantasma simpàtic i curiós, protagonista de 
dibuixos animats i pel·lícules. El Casper i els seus companys de 
mansió ens inspirem per fer diferents decoracions  fantasma-
gòriques festes amb material reciclat.

CAÇA FANTASMES
dijous 31 d’octubrE

Els caça fantasmes, la seva lluita contra els fantasmes de Nova 
York i la seva mascota Babetes ambienten un berenar esgarrifós.

tallErs dE tots sants

Horari: de 16.30 a 18 h
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, Av. Carlemany, 30
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

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.



ACTIVITATS PER ALS MÉS JOVES

TALLERS DE CARNAVAL 2020

UN CARNAVAL BEN ORIGINAL
dEl dimarts 25 al divEndrEs 28 dE fEbrEr dEl 2020

Si vols protagonitzar les històries més divertides i esbojarrades 
dels contes,  apunta’t als tallers de l’espai “Petits lectors”.

PERÒ, QUÈ ÉS AIXÒ?
dimarts 25 dE fEbrEr

A través de contes com: “La caputxeta forçuda”, “La Bella des-
perta” i altres títols, descobrirem  personatges que no són el que 
pensàvem. 

QUINA BOGERIA!
dimEcrEs 26 dE fEbrEr

Una caputxeta que va al gimnàs, un Sant Jordi que s’esvaeix 
quan veu el drac, una princesa que no pot dormir, són personat-
ges perfectes per la festa de Carnaval.

ARA DIC LA MEVA!
dijous 27 dE fEbrEr

Amb històries tan originals, nosaltres ens inventarem el final.

POSEM ORDRE
divEndrEs 28 dE fEbrEr

Posarem ordre en aquesta disbauxa i farem una festa, berena-
rem. Que ja és hora!

tallErs dE carnaval

Horari: de 17 a 18.30 h
Lloc: Biblioteca d’Escaldes-Engordany, espai “Petits lectors”
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

*es recomAnA portAr unA bAtA o robA vellA.



ACTIVITATS PER A ADULTS

DANSA

TALLER DE BALLS DE SALÓ

Vols descobrir diverses modalitats de ball? Doncs vine els 
dimarts a aprendre a ballar txa-txa-txa, tango, rock&roll, fox-
trot, samba, vals... i també batxata, salsa i kizomba.

Inici del curs:
Nivell avançat: 23 setembre del 2019
Nivell inicial: 7 de gener del 2020

Horaris:
Nivell avançat: dimarts de 20.30 a 21.30 h
Nivell inicial: dimarts de 21.30 a 22.30 h

Preu per trimestre: 54 €
Lloc: Sala de dansa de l’Espai Lleure

STEP COREOGRAFIAT, ZUMBA I CARDIOBOX

Activitats molt dinàmiques! 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 amb un 
alt rendiment cardiovascular, no et perdis les classes de zumba 
i cardiobox.
Et posaràs en forma amb el cardiobox combinant-lo amb 
exercicis de body pump. 

Diversió assegurada! 

Horaris:
Step coreografiat: dilluns de 20.45 a 21.45 h
Zumba: dimecres de 20.45 a 21.45 h
Cardiobox i body pump: dijous de 20.45 a 21.45 h

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 

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

Horaris:
LineDance 1 Intermig: dimarts de 20 a 21.30 h
LineDance 2 Avançat: 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: Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany
Inici curs: 9 de setembre del 2019
Final curs: 14 de juny del 2020



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: 9 de setembre del 2019

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

ELABORACIÓ D’ESPELMES
Fareu les vostres pròpies espelmes amb cera d’abella, amb 
parafina i estearina, per immersió, amb rodet o amb motlles. 
El hi podreu posar pètals, fulles, branquetes i donar color, olor i 
textura.

Dies: dilluns 4 i 11 de novembre del 2019
Horari: de 18.30 a 21 h
Preu: 40 € 
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre

JOIERIA EN CERA
Modelatge i disseny de joies a partir del treball amb ceres de 
diferents textures. La tècnica tradicional al servei de la creativitat 
més actual donarà com a resultat originals joies de plata.

Horaris:
Dissabte 16 de novembre del 2019 de 16.30 a 18.30 h i dissabte 
30 de novembre del 2019 de 16.30 a 17.30 h
Preu: 40 € 
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre

NADAL EN FLOR
La decoració de Nadal pot ser divertida i moderna. Un taller per 
elaborar, a partir de flors i material vegetal sec, les decoracions 
nadalenques que  guarniran les nostres cases.

Dies: dilluns 18 i 25 de novembre del 2019
Horari: de 19 a 21 h
Preu: 40 €
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre 



ACTIVITATS PER A ADULTS

TALLERS D’ART

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 diverses tècniques de treball del vidre en calent.
Dies: 25, 26 i 27 de febrer del 2020
Horari: de 18.30 a 21.30 h
Preu: 120 € 
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre

PAPER A MÀ
Les tècniques artístiques i artesanals del paper resulten un 
extraordinari mitjà d’expressió: preparació de la polpa, formació 
del full, premsat, 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.
Dies: dilluns 11 i 18 de maig del 2020
Horari: de 18.30 a 21 h
Preu: 40 €
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre

CUINA SALUDABLE

2 d’octubre del 2019 Batch cooking: cuinar saludablement una 
estona per no cuinar en tota la setmana.
6 de novembre del 2019 Tuppers equilibrats.
20 de novembre del 2019 El plat saludable: mètode creat per la 
universitat de Harvard. Curs teòric d’1h30.
5 de febrer del 2020 Buddha Bowls.
18 de març del 2020 Alternatives a l’ou, la llet i la farina amb 
gluten.
22 d’abril del 2020 Com llegir les etiquetes dels aliments. 
Curs teòric d’1h30.
6 de maig del 2020 Salses i patés vegetals.
3 de juny del 2020 Sopes fredes i postres extra-lleugers per 
l’estiu.

Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Cuina de la llar de jubilats – C/ Prat Gran. 
Els cursos teòrics es faran a l’edifici del Comú d’Escaldes-
Engordany.
Preu: 35 € pels tallers de 2 hores i 26 € pels tallers d’1h30. 



ACTIVITATS PER A ADULTS

LA CLAU: UNA INTRODUCCIÓ A L’ART
5a 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 15 octubre: 
Introducció a l’arquitectura I. De les piràmides a les catedrals 
gòtiques per Ruth Casabella.
• Dimarts 22 d’octubre: 
Cinema: vida, obres i miracles de la imatge en moviment per 
Aurora Baena.
• Dimarts 29 d’octubre: 
Fills del nostre temps I: l’art contemporani (tècnica i concepte) 
per Carles Sánchez.
• Dimarts 5 de novembre:
Introducció a l’arquitectura II. Dels palazzos als gratacels per 
Ruth Casabella.
• Dimarts 12 de novembre:
Fotografia: vida, obres i miracles de la imatge fixa per Aurora 
Baena.
• Dimarts 19 de novembre:
Fills del nostre temps II: el cinema de la modernitat per Carles 
Sánchez.

Horari: de 19.30 a 20.30 h
Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, Av. Carlemany, 30 
Activitat gratuïta
Reserva prèvia i places limitades: tel. 802255 i centreart@e-e.ad

CURS D’ART



ACTIVITATS PER A ADULTS

XERRADES D’ART 13a 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. 

DESTRUIR ÉS CONSTRUIR.
dimEcrEs 13 dE novEmbrE dEl 2019 

La ciutat de Palmira, la catedral de Notre-Dame de París, la 
Pietat del Vaticà, la Nena amb globus de Banksy, l’Ecce Homo de 
Borja. La història de l’art és plena de successos que culminen 
amb la destrucció o degradació d’una peça artística. Recopi-
larem aquestes històries de pèrdua de patrimoni per causes 
violentes, accidentals o naturals i analitzarem el seu impacte. 
Creació, destrucció i símbols en una xerrada en què el debat està 
garantit.

A càrrec d’Aurora Baena Garròs, 
historiadora de l‘art .

LA MARCHESA CASATI I VENÈCIA.
l’EspErit indomablE d’una dona intEnsa.
dimEcrEs 11 dE març dEl 2020 

La Marchesa Casati ha estat una de les dones més representa-
des de la història de l’art, desenes de quadres intenten atrapar la 
seva mirada. A més de musa d’artistes, Casati va ser amfitrio-
na de festes decadents, consumidora de tipus de substàncies 
estimulats, creadora de tendències, agosarada, seductora i es va 
passejar per Venècia com una bella bruixa d’un conte de fades. 
La seva particular manera d’entendre l’art i de viure des del 
Palazzo Venier dei Leoni és el fil conductor d’una xerrada home-
natge a una dona única. 

A càrrec de Ruth Casabella Vehils,
historiadora de l‘art.



NOMMOS, REPTILIANS I GRISOS.
Els extraterrestres com a muses de l’art.
dimEcrEs 6 dE maig dEl 2020

Estem sols a l’univers? Aquesta és una de les múltiples incògni-
tes de la humanitat encara per resoldre. No obstant, tot i la man-
ca d’evidència científica contundent, l’art n’ha donat resposta en 
nombroses ocasions. Des de les representacions prehistòriques 
de deïtats que baixaven del cel, fins als alienígenes contempo-
ranis de Robert Llimós, no són pocs els exemples que insinuen 
possibles contactes humans amb éssers d’un altre món.
Farem una passejada per aquestes i altres representacions en 
que els extraterrestres han estat muses de l’art. Descobrirem 
tot un món de races alienígenes (nommos, reptilians, grisos, 
etc) i tornarem a plantejar-nos, una vegada més, si estem sols a 
l’univers...

A càrrec de Meri Blanco Lara, 
historiadora de l‘art.

xErradEs d’art

Horari: 20 h
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre: Espai Caldea – Passeig del Valira s/n
Telèfon: 890853 o a l’a/e tallertextil@e-e.ad
Activitat gratuïta

ACTIVITATS PER A ADULTS

XERRADES D’ART 13a 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 3 anys)
Horari: Dilluns 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 9 anys)
Horari: dimecres de 19 a 20 h

Grup juvenil
(a partir dE 12 anys)
Horari: Dilluns de 19 a 20.30 h

Lloc: Sala d’assaig de l’Esbart Santa Anna al Prat del Roure
Activitat gratuïta

Inscripcions: a partir del 16 de setembre del 2019, a la sala 
d’assaig de l’Esbart.

Informació: 390876 o a l’a/e nuris@andorra.ad

ESBART SANTA ANNA



INSCRIPCIONS
Segons calendari

LLOC INSCRIPCIONS
Espai Jovent  

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:
Espai Jovent
 tel. 890 882
infojove@e-e.ad -dinamitzaciojove@e-e.ad
www.e-e.ad

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

CURS 2019/2020



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

Edat: 12-18 anys. 
Lloc: Espai Jovent.
Horari: matí de 11 a 13 h / tarda de 16.30 a 19.45 h  
Servei gratuït 
(inscripció necessària)

PUNT D’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: 12-30 anys.
Lloc: Espai Jovent
Horaris: a convenir.
Servei gratuït, obert a tothom

DINAMITZACIÓ JUVENIL
Si tens un projecte en ment i necessites ajuda per desenvolupar-
lo aquest és el teu recurs. Vine, explica’ns la teva idea i intenta-
rem ajudar-te en tot el que puguem.

Edat: 12-30 anys.
Lloc: Espai Jovent
Horaris: a convenir.
Servei gratuït, obert a tothom

RESERVA LA SALA 

Si necessites una sala per fer els deures, treballs de grups, 
assajar, fer reunions... et pots adreçar a l’Espai Jovent. Capacitat 
10/12 persones. 

Edat: 12-30 anys.
Lloc: Espai Jovent
Horaris: els d’obertura de l’equipament
Servei gratuït per als socis

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

SERVEIS DURANT TOT L’ANY



Els tallErs i activitats organitzadEs pEr l’Espai jovEnt són lEs quE van 
triar Els jovEs votant En El prEssupost participatiu 2019

TALLERS DE L’ESPAI JOVENT

Cada mes organitzem diversos tallers:

· Tardor: taller de teatre,  taller d’arts plàstiques 
i taller de cuina nocturna

· Hivern: taller de teatre (“presentadors”)
 Primavera: taller de fotografia, taller de defensa personal

i taller de conversa en anglès.
· Estiu: cada setmana un taller diferent.

Edat: en funció de cada taller
Inscripcions: Espai Jovent
Preu: en funció de cada taller.

SORTIDES i VETLLADES

Cada trimestre i, en període de vacances escolars, organitzem 
una sortida de tot el dia:

· Tots Sants: Saló del Manga de Barcelona.
· Carnestoltes: Aquàrium de Barcelona + Camp Nou. 
· Pasqua: PortAventura

Edat: grup 12-17 anys i grup 18-30 anys.
Inscripció: Espai Jovent.
Preu: en funció de cada sortida.

JOVES CREADORS

Organitzem diverses activitats per promocionar als joves 
creadors. Si ets jove i tens aficions relacionades amb la creació 
artística, fica’t en contacte amb nosaltres.
Concurs de Dj’s, Talentejant escènic, concert jove del dia interna-
cional de la joventut

Edat: 12-30 anys
Inscripció: Espai Jovent

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

TALLERS I 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
Període: mesos de maig i juny
Servei gratuït, inscripció no necessària

PROJECTES PARTICIPATIUS

Si vols afegir-te a un grup de treball per organitzar diferents 
esdeveniments.

· Carnestoltes: rua intergeneracional
· Primavera: Projecte Sant Jordi solidari
· Estiu: radio festa major

Edat: 12-30 anys
Lloc: Espai Jovent

NOVES PROPOSTES

Si sou una colla de mínim 5 joves i ens voleu fer una proposta de 
taller o activitat que us interessi, adreceu-vos a l’Espai Jovent i 
estudiarem la possibilitat d’organitzar-la.

Edat: 12-30 anys
Lloc: Espai Jovent
Horaris: a convenir

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

ALTRES PROJECTES I ACTIVITATS




