TALLERS PERMANENTS
Tots els tallers són gratuïts, per aquest motiu demanem puntualitat i màxima
assistència (més de tres absències no justificades, suposaran perdre la plaça). El
professor de cada taller indicarà quin material caldrà portar i aquest correrà a
càrrec de la participant.
Dilluns
- Informàtica de 9-30 a 11h.
- Escriptura Creativa d’11 a 12.30 h.
- Lectura en veu alta de 9.30 a 10.30 h.
- Expressió dramàtica i corporal de 10.30 a 12 h. *
- Ioga 1 de 9.30 a 10.30 h *
- Ioga 2 d’10.30 a 11.30 h. *
Dimarts
- Converses en català de 9.30 a 10.30 h.
- En català llegim i parlem, 29 de setembre, d’11 a 12 h.
- Memòria de 9.30 a 10.30 h.
- Angles inicial de 10.30 a 11.30 h
- Angles conversa d’11.30 a 12.30 h.
Dimecres
- Castellà de 9.30 a 10.30 h.
- Català de 10.45 a 11.45 h.
- Converses en català de 9.30 a 10.30 h.
- Art i dona (creativitat i pràctica) de 10.30 a 12 h. *
- Risoteràpia de 9.30 a 11 h. *
- Tai – txi d’11 a 12.30 h.
Dijous
- Memòria i aprenentatge de 9.30 a 10.30 h
- Cant coral de 10.30 a 12 h.
- Informàtica de 9.30 h a 11.00 h.
- Aprendre a comunicar d’11 a 12 h.
Divendres
- Creixement personal de 9-30 a 11 h.
- Club de lectura, últim divendres de mes, d’11 a 12 h.
- Història de la Humanitat contada per una dona 9.30 a 10.30 h.
- Pintura i procediments artístics de 10.30 a 12 h. *
- Gimnàstica 9.30 a 10.45 h. *
(* Tallers que cal portar roba i calçat còmode i algun tipus de material, informeuvos al CRAD ).
CRAD - Arquitecte Fradera, s/n (nau 2 antic escorxador) - Telèfon 93 387 54 88
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 19 h
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Dimecres 16 de setembre a les 17.30 h
INAUGURACIÓ DEL CURS 2015 – 2016. PRESENTACIÓ DE TALLERS

Dimecres 23 de setembre a les 7.45 h
Sortida cultural: ‘El setè camió’. Figueres-Lavajol_Coll de Lli.
Guiatge a càrrec d’Assumpta Montellà
En la ruta de ‘El Setè
Camió’ desvetllem les
baixes passions del
gènere humà. El robatori
de l’or, la guerra, la
traïdoria, la cobdícia...
tot entra dins aquesta
història que explica com
un darrer camió, a les
acaballes de la guerra
va perdre la seva
càrrega, una tona d’or,
pels camins de La Vajol,
a tocar de la frontera. Seguir les rastres d’aquest camió és el fil conductor
de la sortida. però abans la ruta comença al Castell de Sant Ferran de
Figueres, la fortalesa militar més gran d’Europa.
En aquell castell es va celebrar la darrera sessió de les Corts espanyoles
abans de marxar a l’exili, i també es poden visitar les antigues
cavallerisses on es guardaven els quadres del Museo del Prado. En el seu
pati d’armes es signaria l’acord de Figueres, el febrer de 1939,
importantíssim per salvar tota la pinacoteca del Prado, que marxaria cap a
Ginebra fins al final de la guerra.

Tot resseguint els camins d’exili, s’arriba fins a la
Vajol, on trobarem la masia de Can Barris. Allà
s’hi allotjava el President Azaña. A només 300 m
trobarem la Mina Canta o d’en Negrín, un dipòsit
secret on es guardaren també quadres de El
Prado i lingots d’or de la República. D’aquesta
mina arrenca el mite de ‘El Setè Camió’. Seguir
les pistes del camió i el seu or perdut, robat o
enterrat... encara aixeca passions. La sortida
finalitza al Coll de Lli, pas per on va creuar la
frontera el President Companys cap a l’exili. Allà,
damunt la ratlla de França, es recorda al
President de la Generalitat afusellat.
Inscripció al CRAD. Punt de trobada: Museu de
Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya). Hora de trobada: 7.45 h. Hora de
tornada: 20 h aproximadament Preu: 41 €. (inclou transports, entrades,
assegurança, dinar i guiatge).

Dimecres 23 de setembre a les 17.45 h
Cadena humana contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones
Organitza: Federació de Dones de Badalona
Col·labora: Ajuntament de Badalona
La Federació de Dones de Badalona,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Badalona, convoquen una concentració
el 23 de setembre per commemorar el
Dia Internacional Contra l’Explotació
Sexual i el Tràfic de Persones
La concentració és a les 17.45 hores al
Pont del Petroli, al Passeig Marítim. La
cadena humana, encapçalada per una
pancarta amb el lema “Que el nostre cos no sigui el negoci de ningú”,
recorrerà el Pont del Petroli fins al final, després desfarà el camí per
emprendre una marxa, pel carrer de Mar, cap a la plaça de la Vila on es
farà la lectura col·lectiva d’un manifest.
Els participants poden col·laborar aportant un quilogram d’aliments no
peribles. Els punts de recollida d’aliments estan ubicats al Pont del Petroli
i a la plaça de la Vila.

Dimarts 29 de setembre a les 9.30 h
Sortida cultural: Museu d’Història de Catalunya.
Exposició: ’70 anys de la fi de la Segona Guerra Mundial i de
l’alliberament dels camps nazis’
Setanta anys després de la fi de la Segona
Guerra Mundial i de l’alliberament dels
camps nazis, esdevé una necessitat i una
obligació moral i ètica recordar aquelles
tràgiques hores de la història europea i
mundial. És per això que el Museu
d’Història de Catalunya ha volgut sumar-se
a aquesta commemoració. Actualment hi
ha dues exposicions en curs, ‘Més enllà de
Mauthausen’, de Francesc Boix, que recull
l’apassionant testimoni d’aquest fotògraf
català que va sobreviure a l’internament d’aquest camp nazi i ‘Fugint de
l’holocaust. Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial’
sobre els milers de jueus i jueves que escaparen de l’holocaust travessant
el Pirineu català durant la Segona Guerra Mundial.
Inscripció al CRAD. Punt de trobada: pl. Pep Ventura (9.30 h). Preu: 4,50
€

Dimecres 30 de setembre a les 17.30 h
Una tarda amb: Maria Carme Roca, escriptora.
Presentació del seu llibre: ‘La merla’
L’escriptora es parlarà de la seva
novel·la ‘La merla’ que situa
l’acció a la Barcelona de 1715 i
l’argument narra les aventures i
desventures de Caterina, una
jove orfe acollida al Convent de
santa Clara, que es veurà
obligada a refugiar-se a casa dels
seus oncles, ja que el rei Felip V
ha ordenat construir la Ciutadella
allà on hi havia el convent, on l’oncle Jeroni l’assetja contínuament i la
noia decideix fugir. La Merla Blava, una organització antiborbònica l’acull i
allà és on comencen les aventures i desventures de Caterina.

