Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Dipòsit Legal: B.16160-2014

Plaça de la Cultura, 1
08907 L’Hospitalet / Telèfon 93 264 15 66
cc.bellvitge-gornal@l-h.cat
Metro L1: Bellvitge / FGC: Bellvitge
Edifici totalment adaptat

Aquestes activitats s’adrecen a adults i a joves. Les
entitats que organitzen els talleres en són responsables del bon funcionament. Alguns cursos tenen un
suplement en concepte de material. Les inscripcions
seran presencials (una per persona), i un cop fet el
pagament del curs es considera que el alumne hi té
plaça reservada.
Les inscripcions es faran del 18 al 30 setembre de
2014 (presencialment), a la 2a planta del Centre
Cultural Bellvitge-Gornal.
Horari: els dimarts i dijous, de 10 a 13 h; els dimarts,
dimecres i dijous, de 17 a 20 h.

ACTIVITATS
CENTRE CULTURAL BELLVITGE-GORNAL
L’Hospitalet, setembre - desembre de 2014

CUINA
CUINA MAR I MUNTANYA. RECEPTES DE BAIX COST
Inici: el dimecres 8 d’octubre
Horari: els dimecres, de 18.30 a 20 h
Durada: 6 sessions
Places: 15 alumnes (places limitades)
En cas de no tenir un mínim de 12 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Preu: 40 euros (Hi ha un suplement, en concepte de material, que
s’abonarà al final del taller. Al final de cada classe, farem un tast dels
productes cuinats. Hi pots portar una carmanyola.)
Ho organitza: Comissió de Festes de Bellvitge-la Marina
En aquesta cuina, que podríem anomenar de fusió entre dos entorns que
semblen tan oposats, hi caben tota mena de receptes. Les més conegudes, i no per això menys saboroses, són el pollastre amb escamarlans
o llagostins, la sèpia amb mandonguilles, el conill amb escamarlans, el
pollastre amb bacallà i sèpia o els peus de porc amb gambes. També
hi caben els arrossos, com l’arròs a la cassola, que incorpora costella,
salsitxa, gambes, musclos i sèpia, de manera que en algunes zones es
diu “de mar i muntanya”.

CUINA VEGETARIANA. PASTISSERIA VEGANA
Inici: el dimarts 7 d’octubre
Horari: de 18.30 a 20 h
Durada: 5 sessions, cada taller
Places: 15 alumnes (places limitades)
En cas de no tenir un mínim de 6 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Preu: 50 euros, al mateix professor. (Hi ha un suplement, en concepte de
material, que s’abonarà al final del taller. Al final de cada classe, farem un
tast dels productes cuinats. Hi pots portar una carmanyola.)
Ho organitza: Altea

Si vols menjar de manera sana, saborosa i equilibrada, aquesta és
l’oportunitat de conèixer la cuina vegetariana, rica en fibra i font de minerals, proteïnes, vitamines i ferro, imprescindibles per a una bona salut. El
pa integral seitan, el pastís de pastanaga i xocolata, etcètera, són plats
baixos en calories que aporten varietat a la nostra dieta. Els plats que
cuinarem en aquest taller són cent per cent vegetals i respectuosos amb
els animals, i ens ajudaran a planificar els menús per tenir una nutrició
completa que garanteixi fer feliç a tothom.

CUINA D’HIVERN / FESTES DE NADAL
Inici: el dimecres 19 de novembre
Horari: de 18.30 a 20 h
Durada: 5 sessions
Places: 15 alumnes (places limitades)
En cas de no tenir un mínim de 12 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Preu: 35 euros (Hi ha un suplement, en concepte de material,
que s’abonarà en finalitzar el taller.)
El material és a càrrec de l’alumnat. Al final de cada classe farem
un tast dels productes cuinats. Hi ports portar una carmanyola.
Ho organitza: Comissió de Festes de Bellvitge-la Marina
Aprèn a triar els millors productes per preparar un primer plat, un segon
plat i unes postres amb ingredients de qualitat, tenint en compte que la
cuina de mercat és saludable, fresca, natural, de la terra, de temporada o
de fusió, conceptes associats a la bona alimentació. La cuina de mercat
selecciona els aliments segons la tipologia i la temporada, tant se val si
toca verdura, carn, peix, bolets o fruita.

SALUT
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ / CONTROL DE L’ANSIETAT
1r taller
Inici: el dimarts 7 d’octubre
Horari: de 18.30 a 19.30 h
Durada: 9 sessions
Places: 15 alumnes (places limitades)
Preu: 30 euros
2n taller
Inici: el dimarts 7 d’octubre (avançats)
Horari: de 19.30 a 20.30 h
Durada: 9 sessions
Places: 15 alumnes (places limitades)
Preu: 30 euros
Es recomana que porteu a classe un matalàs de goma molt prim, i vestuari, roba i calçat còmodes.
En cas de no tenir un mínim de 8 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Associació Energia Vital
Els beneficis psicològics i neurològics de la pràctica assídua de la meditació han estat demostrats i corroborats científicament des de fa alguns
decennis. La relaxació i la meditació ens ajuden a disminuir la tensió
(emocional, nerviosa, psicològica...) que patim sovint a causa de l’estrès
i les preocupacions de la vida moderna.
Hi ha diverses tècniques de relaxació i de meditació (concentració, contemplació, visualització, etcètera), però les més eficaces són les que, per
la seva especialitat, són a l’abast de tothom i, alhora, no impliquen cap
creença religiosa.

TXI-KUNG (QI GONG) I MASSATGE TUINA
Inici: el dijous 2 d’octubre (sessió explicativa)
Horari: de 19 a 20.15 h
Durada: 9 sessions
Places limitades
Preu: 45 euros
Cal venir a classe amb roba i calçat còmodes.
Nota: El preus dels cursos els determinaran les entitats que els organitzin.
Ho organitza: Associació de Medicina Tradicional Xinesa
Què és el qi gong? És una disciplina xinesa que consta d’exercicis per millorar la salut, equilibrar el cos i la ment, i aconseguir la longevitat sana i el
despertar de la funció fisiològica potencial del cos humà. Els moviments
suaus d’aquesta tècnica ens tranquil·litzen, fan que la ment es concentri,
harmonitzen l’energia interna (qi), restableixen l’estat emocional i activen
les funcions de tots els sistemes fisiològics; per tant, ajuden a curar les
malalties i milloren la salut.

MÚSICA I BALL
INICIACIÓ A LA GUITARRA CLÀSSICA I ESPANYOLA
Inici: el dijous 16 d’octubre
Horari: de 18 a 19.30 h
Durada: 6 sessions
Preu: 40 euros
Places: 8 alumnes, a partir de 16 anys (places limitades)
En cas de no tenir un mínim de 6 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic
Aquest taller s’adreça al públic en general, aficionat o amb curiositat per
conèixer la guitarra i els seus orígens, en qualsevol període o estil. Saber
tocar la guitarra millora la memòria i l’agilitat mental; per tant, és una altra
manera d’esbarjo molt útil i beneficiosa.

Els alumnes s’introduiran en l’aprenentatge dels acords més senzills, de
la digitació bàsica, mà dreta i mà esquerra, i de tots els aspectes de la
guitarra clàssica.
Cada alumne hi ha de portar la seva guitarra clàssica o flamenca.

mehndi, expressionista i llatina, i dels estils populars més variats sorgits
del carrer, al ritme de la música tan reconeguda que apareix en aquestes
pel·lícules.

DANSA DEL VENTRE

Inici: el dilluns 6 d’octubre
Horari: els dilluns, de 19.15 a 20.30 h
Durada: 10 sessions
Places: 20 alumnes (places limitades)
Preu: 45 euros
En cas de no tenir un mínim de 10 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Associació Dinàmica i Cultural

Inici: el dilluns 6 d’octubre
Grup I: els dilluns, de 19 a 20.30 h
Grup II: els dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Durada: 10 sessions
Places limitades
Preu: 45 euros
En cas de no tenir un mínim de 12 d’alumnes, es farà només el grup I.
Es recomana portar un matalàs de goma molt prim i assistir-hi amb roba
i calçat còmodes.
Ho organitza: Comissió de Festes de Bellvitge-la Marina
És una dansa oriental que implica un treball corporal complet. Practicar
la dansa del ventre ajuda a descobrir el propi cos i a valorar-se. Conté
una dimensió terapèutica i una altra d’espiritual que contribueixen a desbloquejar tensions i emocions, a desenvolupar la coordinació i la flexibilitat i a apropar-se al coneixement del propi cos i de la pròpia identitat. La
pràctica d’aquesta dansa és apta per a tothom.

CURS DE BOLLYWOOD. FUSION DANCE
Inici: el dijous 9 d’octubre
Grup I: els dijous, a les 19 h
Grup II: els dijous, a les 20.15 h
Durada: 10 sessions
Places limitades
Preu: 45 euros
Cal portar-hi roba i calçat còmodes.
En cas de no tenir un mínim de 10 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
En cas de no tenir un mínim 12 d’alumnes, només es farà el grup I.
Ho organitza: Comissió de Festes de Bellvitge-la Marina
Aquesta dansa és una combinació d’altres danses procedents de l’Índia:
dansa clàssica india (moviments pausats i sensuals), popular, àrab,

TALLER DE BALL EN LÍNIA

Si t’agrada ballar i tens ganes de passar-t’ho bé, no t’ho pensis més.
Participa-hi! En aquest taller t’ensenyarem a ballar en línia, un altre format per moure l’esquelet al so de diferents ritmes.

TALLER DE GOSPEL
Inici: el dijous 9 d’octubre
Horari: els dijous, de 19 a 20 h
Durada: 9 sessions
Places: 15 alumnes, a partir de 16 anys (places limitades)
Preu: 9 euros
En cas de no tenir un mínim de 5 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Aires de Gospel
Espolsa’t la mandra i la timidesa i vine a cantar! Faràs salut. Si vols
passar una bona estona, vine a cantar les cançons de sempre i altres de
noves. De ben segur que treballant la veu i gaudint de l’activitat de cantar
en grup, coneixeràs diferents peces del repertori de la cançó espiritual
i del gospel.

MANUALITATS I IMATGE
L’ART SOBRE SEDA
Inici: el dijous 9 d’octubre
Horari: els dijous, de 19 a 20 h
Durada: 6 sessions
Places: 6 alumnes (places limitades)
Preu: 30 euros (Hi ha un suplement de 8 euros en concepte de material.)
Nota: El preu del taller el determina l’entitat o entitats que l’organitzen.
En cas de no tenir un mínim de 3 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Associació Dinàmica i Cultural
L’art sobre seda requereix un procés d’elaboració molt simple, i encara més si tenim en compte que el suport utilitzat és un material noble
i autèntic. Cada treball és una peça única i exclusiva que es pot transformar en quadres, mocadors de coll, corbates, vestits o complements
de bijuteria.
També s’hi ofereix una línia de mocadors, fulards, agulles florals i diferents complements, adequats per fer regals, tots fets a mà. Cada treball
es presenta cuidant el detall, a fi que la peça sigui única.

TALLER ARTÍSTIC DE BIJUTERIA CREATIVA
Primer monogràfic
Inici: els dijous 9, 16 i 23 d’octubre
Horari: de 19 a 20.30 h
Tema: Monogràfic de polseres de diferents estils
Segon monogràfic
Inici: els dijous 6, 13 i 20 de novembre
Horari: de 19 a 20.30 h
Tema: Creació d’un conjunt d’un joc de collaret i arracades
Durada: 3 sessions
Places: 12 alumnes (places limitades)
Preu: 35 euros (Hi ha un suplement de 10 euros en concepte de material.)
En cas de no tenir un mínim de 4 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Nota: El preu del taller el determina l’entitat o entitats que l’organitzen.
Ho organitza: Shop-per

TALLER D’AUTOMAQUILLATGE
Inici: el dimarts 4 de novembre
Horari: els dimarts, de 19 a 20.30 h
Durada: 4 sessions
Places: 12 alumnes (places limitades)
Preu: 45 euros (S’hi inclou el preu dels productes que es faran servir.)
En cas de no tenir un mínim de 4 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Nota: El preu del taller el determina l’entitat o entitats que l’organitzen.
Ho organitza: Shop-per
Una bona imatge és imprescindible en la nostra vida diària. Projectar
un aspecte saludable ens ajuda a augmentar l’autoestima i a tenir més
seguretat en nosaltres mateixos.
Vols veure’t més bonica que mai? Estàs de sort! En aquest taller
d’automaquillatge hi aprendràs trucs per potenciar la teva bellesa, com
dissimular ulleres, zones vermelles, acne, taques, o com millorar la teva
mirada o combinar el maquillatge amb el vestuari. A més, t’ensenyarem
quina rutina bàsica diària has de seguir per fer cures de la pell, a fi
d’aconseguir que el teu rostre llueixi amb més esplendor i estigui protegit
i nodrit amb els millors productes de cosmètica.

TEATRE I COMUNICACIÓ
INICIACIÓ AL TEATRE. IMPROVISACIÓ TEATRAL (PER
A ADULTS)
Inici: el dimarts 21 d’octubre
Horari: els dimarts, de 18.30 a 20 h
Durada: 6 sessions
Places: 15 alumnes, a partir de 16 anys (places limitades)
Preu: 6 euros
En cas de no tenir un mínim de 5 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Associació Cultural El Ateneíllo de L’Hospitalet
En aquest taller ens iniciarem en el món del teatre per descobrir les

pròpies inquietuds artístiques i per prendre consciència de la pròpia sensibilitat en l’àmbit del teatre.
El teatre és, per sobre de tot, un mitjà per descobrir-nos a nosaltres mateixos, per entendre millor qui som, com som, què volem, què esperem
dels altres, per què els altres funcionen d’una manera determinada, com
són… Podrem respondre tot aquest ventall de preguntes gràcies al treball que farem a partir del present d’un personatge teatral, a partir de la
capacitat d’anàlisi que t’ofereix l’estudi dels textos teatrals. El teatre ens
ensenya que som el conjunt de tot allò que ens envolta, tal com passa
als personatges de ficció. Molts cops, per mitjà d’aquests personatges
podem comprendre els propis comportaments i els dels altres.

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ
Inici: el dimecres 8 d’octubre
Horari: de 19 a 20.30 h
Durada: 4 sessions
Places: 10 alumnes, a partir de 16 anys (places limitades)
Preu: 40 euros
En cas de no tenir un mínim de 3 alumnes, l’activitat s’anul·larà.
Ho organitza: Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic
El taller proposa un viatge experimental que ens apropi a l’experiència
d’aprendre a il·lustrar un conte, una historieta o un relat. Farem servir
diverses tècniques pictòriques i diferents tipus de material reciclat. Cada
alumne hi ha de portar el seu propi material: cartolines, llapis, tisores,
cola, regla, pintures acríliques, aquarel·les, gouache, papers estampats, folis, material reciclat, és a dir, tot el que cregui necessari per crear
i dibuixar.

