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S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema

Fo
to

gr
am

a
pe

l·l
íc

ul
a

"S
in

gi
n'

in
th

e
ra

in
"

30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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gener-juny 2022
*fotografia de portada i contraportada:

primera imatge captada d'un estudi fotogràfic
per A.H. Wheeler, Berlin 1893



CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:

Jo
sh

ua
Ha

nk
s

(U
ns

pl
as

h)



CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
Jo

sh
ua

Ha
nk

s
(U

ns
pl

as
h)



CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
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S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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*fotografia de portada i contraportada:

primera imatge captada d'un estudi fotogràfic
per A.H. Wheeler, Berlin 1893
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LL
ER

S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
Fo

to
gr

am
a

pe
l·l

íc
ul

a
"S

in
gi

n'
in

th
e

ra
in

"
30 d'abril de 2022 a les 11h

Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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*fotografia de portada i contraportada:

primera imatge captada d'un estudi fotogràfic
per A.H. Wheeler, Berlin 1893



TA
LL
ER

S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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*fotografia de portada i contraportada:

primera imatge captada d'un estudi fotogràfic
per A.H. Wheeler, Berlin 1893



TA
LL
ER

S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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*fotografia de portada i contraportada:

primera imatge captada d'un estudi fotogràfic
per A.H. Wheeler, Berlin 1893



TA
LL
ER

S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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TA
LL
ER

S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS

Ta
lle

ra
m

bi
en

ta
l(

La
Co

pa
)

dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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TA
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S TALLER DE MúSICA I CINEMA

26 de març de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Programa per gaudir de la música de cinema on es repassen
algunes de les bandes sonores més populars i significatives de
la història del setè art.

En aquesta sessió es projecten una selecció de seqüències de
films molt coneguts on la banda sonora hi té un paper essencial.
Les projeccions amb breus explicacions sobre la presència de la
música en el cinema, l'avantatge de la música en el cinema,
l'avantatge de la música a l'hora de recordar i visualitzar
imatges concretes i moments de les pel•lícules, les formes en
que la música actua dins el cinema, etc.

Taller per a totes les edats
Preu: 5 euros

Reviu amb la música els millors moments del cinema
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30 d'abril de 2022 a les 11h
Durada: 1'5 hores

Qui de nosaltres no ha gaudit alguna vegada veient una
pel·lícula de dibuixos animats? Aquesta activitat ens permetrà
descobrir els secrets de l'animació de les imatges des dels seus
orígens i fins avui. Com va sorgir la idea d'animar les imatges?
Quina va ser la primera tècnica? Quin és el principi més bàsic?
Com va evolucionar l'animació fins arribar als nostres dies?

La dèria d'aconseguir imatges en moviment és molt remota, tan
remota com el desig d'explicar històries. Un viatge animat des
de les ombres xineses, les plaques de llanterna màgica, els
primers dibuixos animats fins arribar a la projecció amb el
cinema Nic. Al taller experimentarem el fet de donar moviment a
una imatge fixa, i els alumnes hauran de fer la seva pròpia
animació amb la tècnica de l'stop motion.

Taller dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 5 euros

LA MÀGIA DE L'ANIMACIÓ

Aquesta activitat ens permetrà descobrir els secrets de
l'animació de les imatges des dels seus orígens fins avui
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divendres 3 i dissabte 4 de juny de 2022
Durada: 1'5 hores

El procediment fotogràfic de la cianotípia (blue print), va anar
inventant el 1842 per l'astrònom anglès Sir John Herschel.
Anna Atkins (1799-1871) va ser una botànica i fotògrafa
britànica que va portar a la pràctica la tècnica de la cianotípia.
És considerada per molts com la primera dona fotògrafa de la
història. Va publicar el primer llibre il·lustrat exclusivament amb
fotografies, Photographs of British Algae. Cyanotype
Impressions (1843).
El seu llegat es conserva a diversos museus rellevants ubicats
per tot el món. La cianotípia és una tècnica d'impressió que
consisteix a emulsionar un suport amb una barreja de citrat
fèrric amoniacal i ferrocianur potàssic; a continuació es
col•loquen els objectes, a mode de fotogrames, i, o, es posen
negatius damunt del suport emulsionat i es revelen amb llum
ultraviolada (el sol, una insoladora, etc). D'aquesta manera
apareix la foto, sempre amb un color blau de Prússia intens que
dóna el nom de cian al procés. Després es renta amb abundant
aigua i s'asseca.

Taller per a adults:
divendres 3 de juny a les 19h

i dissabte 4 de juny
a les 10:30h

Preu: 10 euros

Taller per a infants:
dissabte 11 de juny

de 11h a 13h
a la Plaça Llibertat

Preu: Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB CIANOTIPIA
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dissabte 29 de gener de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

És un taller ideal per fer en família durant els mesos d’hivern. La
intenció de taller és donar a conèixer quines espècies d’ocells
viuen al nostre entorn i podran servir-se del menjar que els
preparem. Alhora que promovem la biodiversitat al nostre poble
i ajudem a passar l’hivern a aquestes espècies, ja que és quan
escasseja el seu menjar.
Iniciem l’activitat amb una breu introducció per conèixer quins
són les espècies d’ocells que podran venir a menjar a les
menjadores que prepararem a partir del taller i els tipus de
menjadores que existeixen.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
FEM DE XEFS PELS OCELLS
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dissabte 19 de març de 2022 a les 10:30h
Durada: 1'5 hores

Abans de l’aparició dels tints sintètics, les plantes i els minerals
servien per donar color als teixits. En aquest taller es recupera
l’essència dels tints naturals en què veurem com s’extreuen
d’algunes plantes tintòries —algunes autòctones, d’altres
importades— i farem una part pràctica de tenyir teixits. També
aprendrem algunes formes de fixar els tints a la roba per tal que
no se’n vagin quan la rentem.

Taller per a nens i nenes a partir de 6 anys
Màxim 20 persones

Preu: 5 euros

TALLER AMBIENTAL:
TINTS NATURALS
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IA INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (febrer i març)

del 25 gener al 29 de març de 2022
Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 19 de febrer i 12 de març

Preu: 148 euros

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA (abril a juny)
del 19 d'abril al 7 de juny de 2022

Dirigit a persones que es volen iniciar en el món de la fotografia,
aprendre a utilitzar les funcions manuals de la càmera i integrar
els conceptes bàsics de composició i llenguatge de la imatge a
través de la pràctica.

sessions teòriques els dimarts de 18:30h a 20:30h
sessions pràctiques els dissabtes 7 i 28 de maig

Preu: 148 euros
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CLUB DE LECTURA D'ART (mensual)
Els dimarts 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril

17 de maig i 14 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Cicle de cinema i fotografia

Més enllà del gaudi estètic i plaent de les expressions
artístiques, l’art ens ajuda a pensar i a interpretar el món, a
desfamiliaritzar les nostres vides automatitzades per la realitat i
a reflexionar al voltant del nostre lloc en el món.

15 de febrer: El libro de las ilusiones, Paul Auster
15 de març: Sobre la fotografia, Susan Sontag
19 d'abril: Disparant amb el cor, Joana Biarnés
17 de maig: Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti
14 de juny: A l'horitzó, Hernán Díaz

CLUB DE LECTURA DE CULTURES DEL MÓN
(bimensual)

Els dimecres 16 de febrer, 20 d'abril
i 15 de juny de 2022 a les 19h

Màxim: 10 persones
Preu: Gratuït

Com és la literatura d’un país? És possible que tingui una
manera de fer particular? Investigarem autors i autores de
diverses cultures, per apropar-nos-hi, per incloure’ns en un
coneixement més profund d’aquestes cultures des de la lectura.

Cicle Àfrica

16 de febrer: Tierra sonámbula, Mia Couto.
20 d'abril: Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie
15 de juny: Teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa
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Dissabte, 5 de març de 2022 a les 11h

Isabel Azkarate ens convida a conèixer la seva trajectòria
fotogràfica i vital fruit de més de 40 anys de professió i gaudir
del seu extens i estimulant arxiu gràfic testimoni de la vida
social, cultural i política basca.

Un arxiu en procés d'investigació que surt ara a la llum per
complementar i enriquir la nostra memòria històrica i fer més
visibles els imprescindibles llegats de dones fotògrafes de finals
de segle XX.

Descobrint el llegat fotogràfic de la primera
fotoperiodista basca

Funeral a Huamanguilla. Perú, 1984 (Isabel Azkarate)

EL LLEGAT DE JOANA BIARNÉS
Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 19:30h

La història professional de la Joana Biarmés, s'escriu a partir
del moment que entra a treballar a la redacció de "Pueblo".
Aquest diari vespertí de Madrid, li va suposar un gran repte. Era
l'any 1962, i no era habitual que una dona formés part d'una
plantilla de fotoperiodistes. L'èxit dels seus reportatges posa en
evidència el domini de la distància curta entre ella i els
protagonistes de les seves imatges. Molts famosos li van obrir
les portes al seu espai més íntim, donant com a resultat imatges
d'una naturalitat excepcional. El respecte per les persones
retratades, la seva empatia i espontaneïtat, la seva estimulant
creativitat a l'hora d’obtenir sempre “la foto” van marcar la
seva carrera professional i el seu llegat.

A càrrec de l'equip de la Fundació
Photographic Social Vision

L'actriu i cantant Marisol vestida de pilot a la base militar de Torrejón de Ardoz.
Madrid, 1967 (Joana Biarnés)Dones rederes a Guetaria. (Isabel Azkarate)
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Divinitats o rostres del cinema

Anys quaranta, en un racó perdut de la
costa del Pacífic a Mèxic. Mentre grups de
turistes alemanys celebren en banyador
els bombardejos de la Luftwaffe sobre
Londres, l’antic reverend Lawrence T.
Shannon, reconvertit en guia turístic
després d’haver estat expulsat de la seva
església i haver passat una temporada en
una clínica psiquiàtrica, es retroba amb
una antiga amant que regeix un petit
hotel costaner.

Activitats gratuïtes

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams (1964)
Dimecres, 16 de març a les 19h

Joe Gillis és un jove escriptor de segona
fila que, assetjat pels seus creditors, es
refugia casualment a la mansió de Norma
Desmond, antiga estrella del cinema mut,
que viu fora de la realitat, acompanyada
únicament del seu fidel criat Max. A partir
d'aquell moment, l'actriu pretén que Joe
corregeixi un guió que ella ha escrit i que
significarà el seu retorn al cine.

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES de Billy Wilder (1950)
Dimecres, 30 de març a les 19h

La jove Eva (Anne Baxter), que aspira a
convertir-se en actriu i triomfar als
escenaris, se les enginya per introduir-se
en un grup d'actors de teatre i fer-se
amiga i confident de la famosa i veterana
actriu Margo Channing (Bette Davis), gran
dama de l'escena novaiorquesa. El desig
d'actuar i la gelosia la consumeixen fins al
punt de començar a trair els companys en
la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga,
atrau, sedueix, però també trepitja tot el
que es creua en el seu camí: escriptors, directors, productors.
Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que
s'amaga després de la seva dolça aparença, només ell és capaç
de veure la veritable Eva.

EVA AL DESNUDO de Joseph L. Mankiewicz (1950)
Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Els camarades Iranoff, Bulkhanoff i
Kopalski han estat enviats a París per
obtenir diners per al Govern rus
mitjançant la venda de les joies
confiscades a la gran duquessa Swana,
que viu a la capital francesa. Els tres
camarades s'instal•len a un hotel de luxe
mentre els tribunals francesos decideixen
qui és el veritable propietari de les joies.
El Govern rus envia Nina 'Ninotchka'
Ivanovna Yakushova a arreglar les coses.

NINOTCHKA de Ernst Lubitsch (1939)
Dimecres, 20 d'abril a les 19h IN
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Podeu recollir l'imprès de matrícula a Les Bernardes o
DESCARREGAR-LO a partir del dia 10 de gener. Trobareu el
document d'inscripció com a fitxer adjunt al seu curs
corresponent.

Sistema de matriculacions

Cal omplir l'imprès i ingressar l'import a "La Caixa".
Un cop pagades les taxes, s'ha de portar l'imprès i el
justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es
procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1
del matí i de 5 a 9 de la tarda.
Si per qualsevol causa el curs no es realitzés, es
retornarà el total import de les taxes.
Només es retornarà l'import abonat amb les
corresponents justificacions durant els primers 15
dies del mes d'octubre.
La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s'ha
inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Inici dels cursos: s'inicien el 29 de gener de 2022 i
finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de setmana santa: del 14 al 18 d'abril de 2022
(amdós inclosos).

Calendari
Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la

nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube)

C/ Major 172 · 17190 Salt (Girona) · T.972 23 46 95
FEINERS: de 9 a 21h.

DISSABTES: de 10 a 13h i de 16h a 20h

Programació feta amb la col·laboració de:
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