
SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

Setmana de portes obertes 
al Centre cultural La Llacuna

Del 4 al 7 d’abril



DILLUNS 4 D’ABRIL

Construïm la plantilla d’un diapasó per violí, 
viola i violoncel. A càrrec de professorat de 
l’Institut de música.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat per a l’alumnat de Corda del Cicle 
elemental

Un taller que ens introduirà de forma lúdica al 
món de la música clàssica. Amb Toni Gibert.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Bach (5a planta)
Per a l’alumnat d’Elemental

Passarel·la de moda amb dissenys creats per 
l’aula de plàstica i inspirats en l’Escola de La 
Bauhaus.
Amb Helena Guàrdia i Judit Rodrigo

Escola d’art
De les 19 a les 19.30 h
Plaça Guillemó (en cas de mal temps, a la sala 
d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta al públic

Una cantata del professor Toni Gibert per a 
infants, per descobrir els animals del món 
mitjançant la música. A càrrec de professorat 
de l’Institut de música.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Sala d’actes
Activitat per a l’alumnat de Sensibilització i 
Elemental i obert al públic en general

El Zoo
Taller de diapasó per 
instruments de corda 
fregada

Qui té por de la música 
clàssica?

Textura  - Joies

Un petit tastet del món de la joieria aplicant 
textures al metall i realitzant un penjoll.
Amb Sílvia Guillem

Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Taller de joiera (1a planta)
Activitat oberta a majors de15 anys 
(Cal reserva prèvia)

Festa Blanca Música a les golfes

Preparem l’obra Nem a endreçar les golfes, de 
Jordi Domènech, i descobrim què podem trobar 
en unes golfes mal endreçades. A càrrec de 
professorat de l’Institut de música.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Aula Bach
Per a l’alumnat de Piano



Julian Bream, intèrpret i 
persona

Un recorregut per la vida d’un dels millors 
guitarristes de la segona meitat del segle XX. 
Amb David Sanz.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat per a l’alumnat de Guitarra del Cicle 
mitjà

Laboratori fotogràfic 
creatiu

Un viatge per descobrir el funcionament d’un 
laboratori fotogràfic, per positivar els nostres 
collages i revelar-los com es feia abans de 
l’arribada del digital.
Amb Montserrat Altimiras i Yolanda Sanmarcos

Escola d’art
De les 19 a les 21 h
Taller de fotografia (1a planta) 
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)

Models formatius en la 
pedagogia teatral: eines 
per a l’oci, la pedagogia, la 
transformació, la inclusió...

Col·loqui a càrrec de Jaume Belló, Joan 
Hernández, Joel Pla i Irina Robles, que ens 
explicaran els seus coneixements i experiències 
en diferents àmbits de la pedagogia teatral, 
també com a pràctica terapèutica i d’inclusió 
social.

Aula de teatre i dansa
19.30 h
Sala d’Actes de la Llacuna
Activitat oberta al públic

Teoria de la música a 
través de la història

Un viatge per aprendre com ha canviat la visió 
de la teoria de la música al llarg dels anys. Amb 
David Sanz.

Institut de música
De les 20 a les 21 h
Aula Beethoven (5a planta)
Per a l’alumnat de l’Aula Oberta



DIMARTS 5 D’ABRIL

Tastet d’aquarel·la

Iniciació a l’aquarel·la amb un exercici de 
creativitat a partir de formes geomètriques.
Amb Helena Guàrdia

Escola d’art
De les 16 a les 17 h
Taller de pintura (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)

Experimentació amb una nova tècnica per 
decorar ceràmica amb aigua, sabó i colorants 
ceràmics. Activitat de 30 minuts de durada. 
Amb Antònia Miralles

Escola d’art
De les 17 a les 18 h
Taller de ceràmica (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys (Cal 
reserva prèvia)

Bufar i fer bombolles

Teatre Menuts

Classes obertes de teatre per a menuts. 
Amb el joc com a eina principal, s’estimularà 
l’expressió lliure i espontània, afavorint el 
desenvolupament de les qualitats motores 
i lingüístiques i la sensibilitat artística i 
comunicativa. Amb Meritxell Rabassa.

Aula de teatre i dansa
De les 17.30 a 18.15 h i de les 18.30 a 19.15 h 
Aula 2 (3a planta)
Activitats per a infants de 4 a 6 anys

El Zoo

Una cantata del professor Toni Gibert per a 
infants, i per descobrir els animals del món 
mitjançant la música.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Sala d’actes
Activitat per a l’alumnat de Sensibilització i 
Elemental i obert al públic en general.

Estampant Natura

Taller de composicions vegetals estampades 
sobre paper a partir de verdures, fruites i fulles.
Amb Neus Mola

Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Taller de gravat (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)

Julian Bream, intèrpret i 
persona

Un recorregut per la vida d’un dels millors 
guitarristes de la segona meitat del segle XX. 
Amb Lluís Casahuga i David Sanz.

Institut de música
De les 18 a les 19 h (alumnat de Mitjà)
De les 19 a les 20 h (alumnat d’Elemental)
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat per a l’alumnat de Guitarra del Cicle 
elemental i Cicle mitjà



Qui té por de la música 
clàssica?

Un taller que ens introduirà de forma lúdica al 
món de la música clàssica. Amb Toni Gibert.

Institut de música
Dues sessions, de les 18 a les 19 h 
i de les 19 a les 20 h
Aula Bach (5a planta)
Per alumnat d’Elemental

Festa Blanca

Passarel·la de moda amb dissenys creats per 
l’aula de plàstica inspirats en l’Escola de La 
Bauhaus.
Amb Helena Guàrdia i Judit Rodrigo

Escola d’art
De les 19 a les 19.30 h
Plaça Guillemó (en cas de mal temps, a la sala 
d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta al públic

Música a les golfes

Preparem l’obra Nem a endreçar les golfes, de 
Jordi Domènech i descobrim què podem trobar 
en unes golfes mal endreçades. A càrrec de 
professorat de l’Institut de música.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Sala d’actes
Per a l’alumnat de Piano

Creació de porta espelmes 
amb pirogravats

Taller de construcció d’un porta espelmes de 
fusta decorada amb sanefes pirogravades.
Amb Eva Insa

Escola d’art
De les 19 a les 21 h
Taller de restauració (1a planta) 
Activitat oberta a majors de 15 anys (Cal 
reserva prèvia)  

Aquest sol, hi és per a 
tots?

Micro teatre amb Núria Bonet, Martí Costa i 
Elena Santiago
La vida tranquil·la d’un home es capgira quan 
una bomba cau sobre casa seva. La Guàrdia 
costera italiana i les Forces armades de Malta 
reben trucades de socors des d’una barcassa 
al mig del mediterrani. Quina és la seva 
reacció? Guerra, exili i auxili són els temes 
d’actualitat propera, candent i cíclicament 
històrica que es toquen en aquesta obra 
teatral.
Durada: 18 minuts

Aula de teatre i dansa
18.30 h
Terrat de La Llacuna (en cas de mal temps, a 
les 21 h a la sala d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta a majors de 10 anys



DIMECRES 6 D’ABRIL

Masterclass de divulgació 
d’instruments de tecla 
antics 

Una masterclass i conferència per divulgar i 
conèixer els instruments de tecla antics, amb 
Esther Ciudad i Ignacio Ribas.

Institut de Música
De les 15.30 a les 20.30 h
Aula Mozart
Per a l’alumnat de Teclats històrics

El Zoo

Una cantata del professor Toni Gibert per a 
infants, i per descobrir els animals del món 
mitjançant la música.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Sala d’actes
Activitat per a l’alumnat de Sensibilització i 
Elemental i obert al públic en general.

Julian Bream, intèrpret i 
persona

Un recorregut per la vida d’un dels millors 
guitarristes de la segona meitat del segle XX. 
Amb Lluís Casahuga.

Institut de música
De les 18 a les 19 h (alumnat d’Elemental)
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat per alumnat de Guitarra del Cicle 
elemental

Txalaparta

Descobrim aquest instrument de percussió 
tradicional d’Euskadi i Navarra. Amb David Font.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Bach (5a planta)
Per a l’alumnat d’Elemental

Teatre Joves

Classes obertes de teatre per a joves. Un petit 
tast de joc teatral per explorar els recursos de 
la veu, els gest i el text i aprendre a mostrar 
i compartir a escena allò que, com a joves, 
ens agrada, ens disgusta, ens diverteix, i ens 
inquieta. Amb Joan Hernández.

Aula de teatre i dansa 
De les 18 a les 19.30 h 
Aula 2 (3a planta)
Activitat oberta a joves d’entre 13 a 17 anys

Textura  - Joies

Un petit tast del món de la joieria, aplicant 
textures al metall i construint un penjoll.
Amb Sílvia Guillem

Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Taller de joiera (1a planta) 
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)  



Il·lustració digital

Et proposem treballar els contrastos, 
el camp de color i la temàtica natural 
amb línies contrastades.
Nota important: Cal portar tauleta digital 
amb llapis o ordinador portàtil amb/ o sense  
tauleta gràfica. Treballarem amb Clip art 
Studio (gratuït) o Pro Create. Us demanem  
descarregar el programa abans de la classe. 
Amb Yolanda Sanmarcos

Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Sala 24 (2a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)  

Qui té por de la música 
clàssica?

Un taller que ens introduirà de forma lúdica al 
món de la música clàssica. Amb Toni Gibert.

Institut de música
Dues sessions, de les 18 a les 19 h 
i de les 19 a les 20 h
Aula Kodaly (4a planta)
Per a l’alumnat d’Elemental

Festa Blanca

Passarel·la de moda amb dissenys creats per 
l’aula de plàstica inspirats en l’Escola de La 
Bauhaus.
Amb Helena Guàrdia i Judit Rodrigo

Escola d’art
De les 19 a les 19.30 h
Plaça Guillemó (en cas de mal temps, a la sala 
d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta al públic

Improvisació lliure

Aprenem els patrons bàsic de la improvisació. 
Amb David Font.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Aula Bach (5a planta)
Per a l’alumnat de Cicle mitjà

Música a les golfes

Preparem l’obra Nem a endreçar les golfes, de 
Jordi Domènech i descobrim què podem trobar 
en unes golfes mal endreçades. A càrrec de 
professorat de l’Institut de música.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Sala d’actes
Per a l’alumnat de Piano

Taller de manteniment i 
cura de l’instrument

Coneixem, tinguem cura i mantenim els 
instruments de corda fregada, amb el lutier 
David González.

Institut de música
De les 19 a les 21 h
Aula Beethoven (5a planta)
Per a l’alumnat de corda del Cicle mitjà



Constel·lacions – curs de 
performance

Acció, reacció, pregunta, resposta. Des 
de l’individu i la intimitat buscarem un fil 
conductor per a generar moviment, que poc 
a poc ens anirà connectant amb els altres 
individus que ens envolten. Comunicant-nos 
sense paraules, to del gest, la mirada, l’escolta 
i l’amor. 

Escola d’art
De les 19 a les 21 h
Sala 2 (Aula de teatre i dansa, 3a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal confirmar l’assistència)  

Dansa Isadora Duncan

Isadora Duncan (1877-1927) va ser pionera de 
la dansa moderna. Dansa de màxima expressió 
corporal basada en el ritme de la natura. 
És llibertat del cos, personal i social (de les 
dones en particular). Les seves coreografies 
transmeten emocions vitals i mitològiques de 
l’antiga Grècia. Amb Mònica Bou.

Aula de teatre i dansa
De 19.15 a 20.15 h
Aula 1 (3a planta)
Activitat adreçada a les alumnes d’Arabesque

Tastet d’aquarel·la

Taller d’iniciació amb l’aquarel·la amb un 
exercici de creativitat a partir de formes 
geomètriques.
Amb Helena Guàrdia

Escola d’art
De les 20 a les 21 h
Taller de pintura(1a planta)
Activitat oberta a majors de 15  anys (Cal 
reserva prèvia)

‘Birdman’, d’Alejandro 
González-Iñárritu
Cineclub de les Valls

Després de fer-se famós interpretant al cinema 
el famós superheroi Birdman, l’estrella Riggan 
Thomson (Michael Keaton) prova de donar un 
nou rumb a la seva vida, lluitant contra el seu 
ego, recuperant la família i preparant-se per 
l’estrena teatral d’una obra a Broadway que 
reafirmi el seu reconeixement professional com 
actor. Durada: 119 minuts

Aula de teatre i dansa Cineclub de les Valls
De 21.30 a 23.30 h
Teatre Comunal
Activitat oberta al públic. Preu: 5 €



DIJOUS 7 D’ABRIL

Creació de porta espelmes 
amb pirogravats

Taller de construcció d’un porta espelmes de 
fusta decorada amb sanefes pirogravades.
Amb Eva Insa

Escola d’art
De les 16 a les 18 h
Taller de restauració (1a planta) 
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)  

Taller de mecànica de 
l’acordió

Descobrim com funciona un acordió. Amb Blai 
Navarro i Elisa Sala.

Institut de música
De les 17.30 a les 21.30 h
Aula Mozart
Per a l’alumnat d’acordió

Dansa Isadora Duncan

Isadora Duncan (1877-1927) va ser pionera de 
la dansa moderna. Dansa de màxima expressió 
corporal basada en el ritme de la natura. 
És llibertat del cos, personal i social (de les 
dones en particular). Les seves coreografies 
transmeten emocions vitals i mitològiques de 
l’antiga Grècia. Amb Mònica Bou.

Aula de teatre i dansa
De les 17.30 a les 18.30 h i 
de les 18.30 a les 19.30 h
Aula 1 (3a planta)
Activitat per a les alumnes de Tendu A 
i Tendu B

Estampant Natura

Taller de composicions vegetals estampades 
sobre paper a partir de verdures, fruites i 
fulles. Amb Neus Mola

Escola d’art
De les 18 a les 20 h 
Taller de gravat (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)

El Zoo

Una cantata del professor Toni Gibert per a 
infants, i per descobrir els animals del món 
mitjançant la música.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Sala d’actes
Activitat per a l’alumnat de Sensibilització i 
Elemental i oberta al públic en general.

Cavallets al carrer!

Com els pintors romàntics, sortirem al carrer 
per pintar amb el cavallet. Hi haurà un grapat 
cavallets, algú s’hi apunta? 
Amb Emma Regada.

Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Plaça Guillemó (en cas de mal temps, a la sala 
d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta a joves d’entre 12 i 16 anys



Taller d’introducció a la 
tècnica Alexander

Coneguem el cos per ser millors intèrprets. 
Amb Eduard Marcet.

Institut de música
Dues sessions de 18 a 19 h i de 19 a 20 h
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat dirigidaa alumnes de Cicle Mitjà

Txalaparta

Descobrim aquest instrument de percussió 
tradicional d’Euskadi i Navarra. Amb David Font.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Bach (5a planta)
Per a alumnat d’Elemental

Qui té por de la música 
clàssica?

Un taller que ens introduirà de forma lúdica al 
món de la música clàssica. Amb Toni Gibert.

Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Kodaly (4a planta)
Per a l’alumnat d’Elemental

Festa Blanca

Passarel·la de moda amb dissenys creats per 
l’aula de plàstica inspirats en l’Escola de La 
Bauhaus.
Amb Helena Guàrdia i Judit Rodrigo

Escola d’art
A les 19 i a les 19.30 h
Plaça Guillemó (en cas de mal temps, a la sala 
d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta al públic

Música a les golfes

Preparem l’obra Nem a endreçar les golfes, de 
Jordi Domènech i descobrim què podem trobar 
en unes golfes mal endreçades. A càrrec de 
professorat de l’Institut de música.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Sala d’actes
Per a l’alumnat de Piano

Bufar i fer bombolles

Experimentació amb una nova tècnica per 
decorar ceràmica amb aigua, sabó i colorants 
ceràmics. Activitat de 30 minuts de durada. 
Amb Antònia Miralles

Escola d’art
De 19 a 20 h
Taller de ceràmica (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys 
(Cal reserva prèvia)



Improvisació lliure

Aprenem els patrons bàsics de la improvisació. 
Amb David Font.

Institut de música
De les 19 a les 20 h
Aula Bach (5a planta)
Per a l’alumnat de Cicle mitjà

Dansa Isadora Duncan

Isadora Duncan (1877-1927) va ser pionera de 
la dansa moderna. Dansa de màxima expressió 
corporal basada en el ritme de la natura. 
És llibertat del cos, personal i social (de les 
dones en particular). Les seves coreografies 
transmeten emocions vitals i mitològiques de 
l’antiga Grècia. Amb Mònica Bou.

Aula de teatre i dansa
De les 20 a les 21 h
Aula 1 (3a planta)
Activitat oberta a majors de 15 any


