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Centre Cívic
Convent de Sant Agustí

JULIOL 2022

PROGRAMACIÓ
D’ESTIU



La idea de digitalitzar l’edifici del Convent de Sant Agustí ha estat un 
embrió que hem anat madurant amb el pas dels anys. Aquest 2022, quan 
el recinte compleix 713 anys d’història ens hem decidit a donar el pas.

Imatges de: Xavier García López i Gerard Mateos Martínez

INSCRIPCIONS ESTIU 2022

Inscripcions a partir del 13 de juny de 2022 o fins a exhaurir places.
Les inscripcions amb beques o ajuts es tramitaran entre el 13 i 23 de juny.
Inici dels tallers: la setmana del 27 de juny.

Inscripcions presencials:
Convent de Sant Agustí  
(c/ Comerç, 36)
De dilluns a divendres  
de 9 a 14h i de 16 a 22h

Inscripcions en línia:
https://inscripcions.conventagusti.com

El pagament es pot fer amb targeta bancària o ingrés a compte bancari. 
No s’accepta efectiu.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix descomptes i ajudes per a persones 
en atur i amb targeta de discapacitat. Consulteu més informació al 
nostre web.

Els menors d’edat han de portar obligatòriament l’autorització signada 
pels pares/tutors en el moment de la inscripció.

L’import només es retornarà en cas d’anul·lació del taller i dins del perío-
de del trimestre en curs. El centre farà la devolució de l’import correspo-
nent durant els 15 dies posteriors a l’anul·lació de taller. No es farà 
cap devolució passats aquests 15 dies.

Tot el contingut i la informació de cada taller d’estiu la podeu consultar al 
nostre web www.conventagusti.com/tallers

Caldrà tenir en compte i seguir la normativa vigent en matèria d’higiene i 
les indicacions del centre.



DANSA I MOVIMENT

DEL COS A LA DANSA: DANSA 
INTEGRAL CREATIVA

Un espai per a connectar amb el 
cos, explorar el moviment i crear un 
llenguatge d’expressió que sorgeix 
de l’escolta i la creativitat.

Dilluns 27 de juny de 19 a 21h
Professora: Alba Bohigas
Preu: 8,76€

DANSA I FEMINITAT: RETRO-
BAR-SE A TRAVÉS DEL COS I 
EL MOVIMENT

Moviment creatiu, dansa i conscièn-
cia corporal per a dones.

Dilluns 4 i 11 de juliol de 19 a 21h
Professora: Alba Bohigas
Preu: 17,52€

TOG CHÖD: DANSA DE  
L’ESPASA DE LA SAVIESA 

Entrena cos, energia i ment amb 
diferents tècniques corporals, de 
respiració i de meditació amb movi-
ments coreogràfics.

Dimarts de 19.30 a 21.30h
Del 28 de juny al 19 de juliol
Professora: Inmaculada Vicente
Preu: 35,04€

BUTÔ: PUNTS DE PARTIDA 
PER A LA TEVA DANSA

Cada individu té la seva pròpia dan-
sa, el seu Butô. Taller adreçat per a 
tots els cossos, sense nivell previ. 
Podeu realitzar 1 o els 2 tallers, ja 
que es treballarà la dansa Butô des 
de dues òptiques diferents, però 
complementàries.

BUTÔ: FORMA I ESTAT

A Butô ens interessa la forma habita-
da, viva, per dansar des de l’exterior 
a l’interior, començant la dansa per 
la forma i trobar els estats.

Dimecres 29 de juny de 18 a 20h
Preu: 8,76€

BUTÔ: ESTAT I FORMA

A Butô ens interessa l’estat visible 
que habita formes, dansar des de 
l’interior a l’exterior, començant la 
dansa per sentir, escoltar i donar 
forma a aquesta complexitat que 
anomenem estat.

Dimecres 13 de juliol de 18 a 20h
Preu: 8,76€

Professora: Marlène Jöbstl

DANSA  
CONTEMPORÀNIA 

Dijous de 18 a 19.30h 
Del 30 de juny al 21 de juliol
Professora: Sachiko Fullita
Preu: 26,28€

DANSA INTEGRADA 

Espai artístic i creatiu on a través de 
la dansa i la improvisació crearem 
llaços d’integració entre persones 
amb capacitats mixtes.

Divendres de 10.30 a 12.30h
De l’1 al 22 de juliol 
Professor: Emilio Bravo
Preu: 35,04€

MOVIMENT I BENESTAR

Oferta variada de dansa i movi-
ment i benestar i salut. Adreçada a 
persones que busquen un equilibri 
entre l’oci i l’aprenentatge.

SALUT I BENESTAR HUMANITATS DIGITALS

LU JONG: IOGA TIBETÀ

Equilibra la ment i reforça l’energia 
vital a partir de moviments integra-
dors i de meditació.

Dimarts de 17.45 a 19.15h
Del 28 de juny al 19 de juliol
Professora: Inmaculada Vicente
Preu: 26,28€

PIM: PILATES - IOGA -  
MOVIMENT

Aconsegueix tonificar la muscula-
tura, millorar l’alineació postural i 
incrementar la flexibilitat i fluïdesa de 
moviments.

Dijous de 19.30 a 21h
Del 30 de juny al 21 de juliol
Professora: Sachiko Fullita
Preu: 26,28€

NFT: SOSTENIBILITAT  
I CREACIÓ ARTÍSTICA

Dimarts 5 i Dimecres 6 de juliol de 
17.30 a 19.30h
Professorat: Julieta Amado i Luis 
Sánchez
Preu: 17,52€

Acostem les eines digitals a les 
humanitats amb monogràfics i 
tallers pràctics.



CREACIÓ AUDIOVISUAL 

EINES PER A LA  
CREACIÓ VISUAL

CREACIÓ I REALITZACIÓ DE VI-
SUALS AMB TOUCHDESIGNER

És imprescindible tenir coneixe-
ments de TouchDesigner. Crearem i 
realitzarem un visual, individualment 
o per grups, des de la concepció fins 
a l’acabat . Els treballs realitzats al 
taller es projectaran a la paret del 
Claustre.

Dilluns de 19 a 21.30h 
Del 27 de juny al 25 de juliol
Professora: Aurora Gasull
Preu: 66,55€

TALLER DE TOUCHDESIGNER 
NIVELL BÀSIC

Un programa capaç de generar 
visuals en directe reactius amb 
la música. Treballarem amb els 
operadors visuals i els seus efectes 
principals. Cal portar ordinador amb 
el programa instal·lat.

Dimarts de 19 a 21.30h 
Del 28 de juny al 19 de juliol
Professora: Aurora Gasull
Preu: 53,24€

MULTIMEDIA EN ESCENA

Eines de videomapping i esce-
nografies de llum per a les arts 
escèniques. El taller consisteix en 
complementar el llenguatge escènic 
amb la capacitat de ser adaptable a 
les necessitats d’una peça, i per això 
es veurà en el taller una pràctica 
amb el ballarí i tècnic de la compa-
nyia Lucas Tornero.

Dissabte 16 de juliol de 18 a 21h
Professora: Helena Córdoba 
(Messcellany)
Gratuït

EINES PER A LA CREACIÓ 
SONORA

ABLETON LIVE

DAW (Digital Audio Workstation) tant 
per a la composició musical com per 
al directe. 

Dilluns de 19 a 21:30h
Del 27 de juny al 18 de juliol
Preu: 53,24€

SÍNTESI MODULAR: DISSENY 
SONOR EN INSTRUMENTS 
ANALÒGICS

Aquest taller constarà de dues 
trobades dedicades a oferir un 
acostament a aquests instruments, 
centrant-nos específicament en sis-
temes de síntesi modular, sobretot 
analògics.

Dimarts 28 i dijous 30 de juny de 
18.30 a 21.30h 
Professor: Javier Salthú
Preu: 31,94€

Eines i recursos tècnics vinculats 
a la creació sonora i visual. Els 
formadors són professionals amb 
una presència activa en el sector. 

FRANJA CONVENT MAKERCONVENT 

TARDA GAMER

De 14 a 20 anys.

Divendres 1 de juliol, de 17 a 
20:30h a la Sala Noble

Tarda dedicada als e-games amb 
la realització de tres tornejos: 
Mario Kart Deluxe 8, Smash Bros 
Ultimate i FIFA 2022.

Activitat organitzada conjuntament 
amb Espai Jove Palau Alòs i Adsis 
i inclosa dins del programa de 
Festa Major del Casc Antic 2022.

Més informació:  
jac@conventagusti.com

CASAL D’ESTIU JOVE

De 12 a 17 anys.

Casal d’estiu per a joves, on es 
duen a terme activitats d’oci de 
caràcter lúdic, cultural i esportiu, 
tant en les mateixes instal·lacions 
del Centre Cívic com sortides a di-
ferents emplaçaments de la ciutat 
i de l’àrea metropolitana.

De dilluns a divendres de 9 a 14h
Torn 1: del 27 de juny a l’1 de juliol
Torn 2: del 4 al 8 de juliol
Torn 3: de l’11 al 15 de juliol
Preu per torn: 34,65€/jove

Inscripcions: 
jac@conventagusti.com

MAKERLAB ESTIU 2022

El MakerLab és un espai creatiu 
per a noies i nois d’11 a 15 anys, 
especialitzat en la cultura maker i 
els ODS (Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible), on pensem 
solucions a problemes reals.

Setmana del 4 al 8 de juliol.
Setmana de l’11 al 15 de juliol.

Preu per setmana: 34,65€

Inscripcions:  
maker@conventagusti.com

conventagusti.com/jac 



PROGRAMACIÓ CULTURAL D’ESTIU

EXPOSICIONS

CAVE CANEM

Gerard Galian (Comissari)
Del 20 de juny al 29 de juliol
Al Hall de la Plaça de l’Acadèmia

Visites guiades a l’exposició
29 de juny a les 18h
13 de juliol a les 18h

Taller Sopar de Guerra amb  
Mireia Pons
7 de juliol a les 18h

FOTOFESTAMAJOR  
DEL CASC ANTIC

Exposició de les fotografies 
guanyadores i altres fotografies 
seleccionades que han participat 
al I Concurs de Fotografia de la 
Festa Major del Casc Antic. 
Del 12 al 29 de juliol

I CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE LA FESTA MAJOR DEL 
CASC ANTIC

Busquem les millors imatges re-
presentatives de la festa del barri i 
la seva gent. 

Participa-hi fent-nos arribar les 
teves fotografies del 22 de juny al 
5 de juliol a:  
fotofestamajor@gmail.com

Consulteu les bases a 
conventagusti.com

FESTA MAJOR DEL CASC 
ANTIC 2022

Del 23 de juny al 3 de juliol
Consulteu programació.

CONCERT A LA SALA D’ACTES

Divendres 1 de juliol a les 20.30h 
Temazzcal Trio: Mark Cun-
ningham, Aldo Aranda i Kike 
Bela.
Homenatge a l’artista Victor 
Nubla.

ACTIVITATS DEL DIA MUNDIAL 
DE L’ESCOLTA 2022 “ESCOLTAR 
A TRAVÉS DE FRONTERES”

18 de juliol a partir de les 18h
Organitza G.E.E.S: Grup d’Explo-
radors de l’Entorn Sonor

ZERO 3 - ALTAVEU D’ACCIONS 
CULTURALS

Del 5 al 21 de juliol 
Concerts, activitats familiars, dan-
sa, itinerari històric i molt més

Organitzen: CC Convent Sant 
Agustí i Biblioteca Francesca 
Bonnemaison
Consulteu programació.

SUPORT A LA CREACIÓ  
AUDIOVISUAL

El CC Convent de Sant Agustí 
ofereix espais, infraestructures i 
acompanyament professional pel 
desenvolupament de projectes 
que treballin la creació sonora, 
visual, experimental o contem-
porània, en especial els més 
emergents. 

conventagusti.com/creacio

ENTITATS AL CONVENT

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL 
RADIO NIKOSIA

radionikosia.org

SENSE GRAVETAT

Inscripcions: 

contactar al 675 404 595   
661 628 286 - 675 408 117

info@radionikosia.org  
info@redsingravedad.org

redsingravedad.org

DEFENSA PERSONAL  
MASCULINA

dilluns de 12 a 13.30h, del 4 al 
25 de juliol, a càrrec de Clarissa 
Fontana

IOGA PER A COSSOS CANSATS

dijous de 16 a 17.30h, del 7 al 
28 de juliol, a càrrec de Susana 
Papazachariou

*Cada taller té un preu de 16€.

*Consulteu possibilitat de beques 
econòmiques.

OTOXO PRODUCTIONS

otoxoproductions.com

MÚSICA AL CARRER

Horari d’atenció: dimecres de 9.30 
a 14h i de 15 a 18h i dijous de 
9.30 a 14h
musica-carrer.tumblr.com





Comerç 36
08003 Barcelona
932 565 000
informacio@conventagusti.com
barcelona.cat/convent-sant-agusti

facebook.com/conventagusti  
twitter.com/conventagust i
instagram.com/conventagusti

SEGUEIX-NOS A

Metro: L1 Arc de Triomf 
i L4 Jaume I.
Rodalies: R2 Estació de França; 
R1, R3, R4 i R7 Arc de Triomf.
Autobusos: 14, 39, 40, 41, 
42, 51, 42, 141, B25, H16.
Tramvia: T4 Wellington.
Bicing: Comerç.

COM ARRIBAR

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 14h 
i de 16 a 21h

HORARI

ADREÇA

Més informació al nostre web: 
conventagusti.com

Suport a la creació audiovisual.
El CC Convent de Sant Agustí 
ofereix espais, infraestructures i 
acompanyament professional pel 
desenvolupament de projectes 
que treballin la creació sonora, 
visual, experimental o contem-
porània, en especial els més 
emergents. 

MÉS INFORMACIÓ


