
AGENDA ACTIVITATS
ABRIL-JUNY
DE LA CASA GRAN

Abril Maig Juny 2004

La Casa Gran
Centre d’Informació i recursos per a joves
C/ Major, 37 · Tel. 93 635 54 35
lacasagran@aj-gava.net
http://espaijove.gavaciutat.net

Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 22 h

PATRONAT
MUNICIPAL
DE SERVEIS
COMUNITARIS

PATRONAT
MUNICIPAL
DE SERVEIS
COMUNITARIS

L’
ES

TU
D

I 
G

R
ÀF

IC



Curs de sistemes de seguretat en Linux
Aprèn perquè Linux és més segur i coneix els
problemes més comuns per saber com evitar-los.

Inici: 26 de d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dilluns de 19 a 21 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 30 F

Curs de Freehand
Aprèn a dominar una eina de creació de gràfics
vectorials per complementar i elaborar tot tipus
de dissenys gràfics.

Inici: 27 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dimarts de 19 a 21 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 30 F

Curs d’Il·luminació 3D amb Blender
El curs es basarà en un complet repàs de les
tècniques i trucs necessaris per a la realització
de pel·lícules, gràfics o creacions digitals, sempre
dins del camp del 3D animat amb Blender.

Inici: 28 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dimecres de 19 a 21 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 30 F
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Curs de d’Access, Word i Excel
Curs avançat amb el qual coneixeràs com es poden
relacionar aquestes tres aplicacions del paquet
Office entre si, perquè et puguin ser útils en el món
laboral o en els estudis.

Inici: 29 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dijous de 19.30 a 21.30 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 30 F

Curs de Flash
Aprèn a fer una pàgina web amb Flash. Aquest
programa et permet fer presentacions multimèdia
a la xarxa de manera professional.

Inici: 30 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada divendres de 19 a 21 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 30 F

Curs d’After Effects
Coneixeràs les tècniques del programa i el
desenvolupament d’efectes en vídeo aplicant
diferents tècniques de composició, sequència,
utilització d’àudio i exportació de vídeo.

Inici: 8 de maig (12 h en 4 sessions)
Cada dissabte de 17 a 20 h
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 20 F

NOVES TECNOLOGIES NOVES TECNOLOGIES

SEMINARIS DE NOVES TECNOLOGIES
Els dissabtes, de 17 a 20 h, t’oferim per 3F
la forma més ràpida de treure-li el suc a la xarxa.

29 de maig
Iniciació a l’Action Script
Llenguatge interactiu per fer webs i presentacions
amb CD.

12 de juny
Com publicar el teu vídeo en una web
Aprendràs tècniques de compressió digital i altres
consideracions a l’hora de realitzar un vídeo per
a una web.

ACTIVITATS NOVES TECNOLOGIES

24 d’abril
Torneig d’Age of Empire
Joc d’estratègia sobre l’edat mitjana

Inscripcions a La Casa Gran
L’activitat es durà a terme de les 17 a les 22 h



Taller de modelisme fantàstic
Tècniques bàsiques i pràctica del muntatge, pintura
i ambientació de figures fantàstiques i de ciència ficció.

Inici: 27 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dimarts de 19 a 21 h
Places: 10 (mínim 6)
Preu: 15 F

Taller d’escriptura jeroglífica
Aprèn des de l’alfabet egipci fins a les formes més
complexes de l’escriptura jeroglífica.

Inici: 28 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dimecres de 19 a 21 h
Places: 10 (mínim 6)
Preu: 15 F

Com fer un curtmetratge
Coneix l’apassionant món del curtmetratge i realitza
la teva primera creació.
Organitza: Associació Acurta

Inici: 29 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada dijous de 20 a 22 h
Places: 10 (mínim 6)
Preu: 20 F

TALLERS TALLERS

Taller de còmic
T'agrada el còmic, doncs vine i aprendràs a
dibuixar-ne.

Inici: 30 d’abril (16 h en 8 sessions)
Cada divendres de 19 a 21 h
Places: 10 (mínim 6)
Preu: 15 F

ACTIVITAT

8 de maig, de 17 a 21 h.
Jornada de rol
La jornada consta de dues activitats:
Torneig de Magic extendido
2 partides de rol (Vampiro i Hombre Lobo)

Inscripcions a La Casa Gran
Organitza Associació ASGARD



8 de maig. Rock dels 70. Monogràfic Deep Purple
El grup que va marcar un abans i un després en el
rock. Tens ganes d’escoltar què t’expliquem dels
autors del llegendari Smoke on the Water? Ho farà
un especialista dels Deep Purple: Jordi Jornet, Cobre.
Col·labora: Escola de Música El Racó

29 de maig. Rock dels 70. Monogràfic Pink Floid
Tens el mític The Wall a casa? El guitarrista Pepo
López ens explica els Pink Floid per dins, i com la
banda va aconseguir l’èxit a partir dels seus temes.
Col·labora: Escola de Música El Racó

22 de maig. Actuació comentada de dansa
contemporània
Les arrels: la dansa moderna. Martha Graham -
Mercè Cunnigham. L’expressionisme alemany, Pina
Baush. Les noves tendències.
Col·labora: L’Aula de Dansa / Amics de la Dansa
de Gavà

12 de juny. Rock dels 70. Monogràfic Eric Clapton
El millor guitarrista blanc amb arrels de música
negra. Dels 70 són Layla i Cocaine, dos temes
que han passat a la història per mèrits més que
sobrats. Temes en directe a càrrec de Javi Vaquero,
guitarrista.
Col·labora: Escola de Música El Racó

AUDICIONS COMENTADES:
Coneix el que escoltes a partir de les 20 h.

XERRADES: interpreta el que t’envolta
a partir de les 20 h.

5 de maig. Enganxa’t al títol
Si vols estudiar i no saps què has de fer per
matricular-te, t’ho explicarem: requisits que has de
cumplir, documentació que has d’aportar,  centres
on pots estudiar allò que t’agrada, ...

6 de maig. Acte de presentació de “Voluntaris
per la llengua”
Coorganitzat: Servei Local de Català de Gavà i La
Casa Gran

29 de maig. Xerrada d’Exponits sobre les
destrosses que ha sofert l’art i la història a la
guerra d’Iraq
La destrucció del patrimoni històric i cultural, i el
saqueig del Museu Arqueològic de Bagdad, que
contenia una de les col·leccions més importants
de la Mesopotàmia.

5 de juny. Sopar conferència amb l’Associació
Kentaja Espanya. Coneix les cultures del món
a través de la gastronomia.
L’objectiu principal és col·laborar amb centres de
l’associació Kentaja Camerun, els quals acullen
nens orfes, sense recursos o provinents de famílies
desestructurades i els ofereixen educació,
alimentació i atenció mèdica en un entorn familiar.

Inici a les 20 h
Cal inscriure-s’hi.
Preu: 3 F



23 d’abril
Concurs de poesia
Per sant Jordi, porta les teves poesies de creació
pròpia i recita-les a l’escenari de La Casa Gran.
Podràs participar en dues categories (A: de 15
a 18 anys, i B: de 19 a 35 anys). El guanyador
de cada categoria rebrà un premi en metàl·lic.
Bases i Inscripcions: La Casa Gran.
Col·laboren: Les Nits de l’Art i el Servei Local de
Català de Gavà

24 d’abril
Concert de Joan Pau Cumellas & Miguel Talavera
Aquests dos músics es reuneixen per formar un
dels duets que millor representa l’essència del
rhythm &  blues tradicional americà. A part d’actuar
en multitud de festivals de blues, s’han fet coneguts
acompanyant artistes com Big Mama, Quico Pi
de la Serra, Lotti Lewis o Andrés Calamaro.

30 d’abril
Concert de bandes sonores
Recordes la banda sonora de Titanic, La Pantera
Rosa o James Bond? Segur que sí. Si vols tornar-
les a escoltar, els alumnes d’El Racó les tocaran
en concert. Aquestes i moltes més.
Organitza: Escola de Música El Racó

ACTUACIONS EN VIU,
a partir de les 20 h.

7 de maig
Concert de piano, a les 19 h
Concert de joves pianistes que tocaran Mozart,
Jazz, Beethoven, Blues...
Cor de noies, a les 20 h
El Cor de Noies d’El Racó ens oferirà un concert
amb repertori variat : Espirituals negres, cançons
originals sobre poemes de Martí i Pol, música de
la segona guerra mundial, clàssics del segle XVII ...
Organitza: Escola de música El Racó

15 de maig
1a. mostra de Videodansa
Visionat d’actuacions de companyies professionals.
Organitza: Aula de Dansa / Amics de la Dansa
de Gavà
Concert de cantautor per a Les Nits de l’Art

21 de maig
Actuació Despejaos per a Les Nits de l’Art
El duet humorístic representa el seu espectacle
a La Casa Gran.

19 de juny
Concert The Racó Band
Presenten una actuació dividida en dues parts: a
la primera, reten homenatge a Steve Ray Vaughan
i, a la segona, presenten les seves pròpies
composicions passant per estils com el rock, el
blues i el funky.

ACTUACIONS EN VIU,
a partir de les 20 h.



DIVENDRES DE CINE A LA CASA GRAN, a les
20 h. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

CICLE DE CINEMA ESPANYOL

· 23 d’abril
Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa

· 7 de maig
Las huellas borradas d’Enrique Gabriel
Lipschutz

CICLE DOCUMENTAL

· 21 de maig
Balseros de Carles Bosch i Josep Maria
Domènech

· 4 de juny
La hija del puma (sobre la vida de la premi
Nobel de la Pau Rigoberta Menchú), d‘Ulf
Hulberg i Âsa Saringer
Organitza Associació Tazumal Catalunya El
Salvador

CICLE DE CINEMA DE CIÈNCIA FICCIÓ

· 18 de juny
Galactica, de Richard A. Colla
Col·labora Associació Acurta

CINEMA CINEMA

SESSIONS DE CURTMETRATGES
· 14 de maig · Sessió de curtmetratges

Memory Milano, de Mari Carmen Artero
En el andén, de José R. Fernández i altres
Esquizofrenia, de Rubén Latorre

· 22 de maig · Sessió de curtmetratges
Crimen perfecto, de Fran Roig i Carlos García.
Curtmetratges de Producciones La Jaula

· 11 de maig · Sessió de curtmetratges
Curtmetratge realitzat pels alumnes del Curs
de curtmetratge:

 Nasty Army: historia de un videoclip, de
Daniel Millan
El testigo, de Rubén Latorre
Organitza Associació Acurta

“Israel i Palestina: El mur de la vergon-
ya i els moviments per la pau”, de Carme
Bagó i Carme Suñé
(del 30 abril al 27 de maig)

“Miscelánea”, de Montserrat Gil
(de l’1 de juny  al 30 de juny)

EXPOSICIONS A LA CASA GRAN



· Divendres 23, concurs de poesia, a les 19 h

· Divendres 23, Los lunes al sol, a les 20 h

· Dissabte 24, Torneig d’Age of Empires II, a les 17 h

· Dissabte 24, actuació de Joan Pau Comellas & Miguel
Talavera, a les 20 h

· Dilluns 26, inici curs de seguretat en Linux, a les 19 h

· Dimarts 27, inici taller de modelisme fantàstic, a les 19 h

· Dimarts 27, inici curs de Freehand, a les 19 h

· Dimecres 28, inici curs d’il·luminació, a les 19 h

· Dimecres 28, inici taller d’escriptura jeroglífica,
a les 19 h

· Dijous 29, inici curs d’Access, Word i Excel, a les 19 h

· Dijous 29, inici curs de curtmetratges, a les 20 h

· Divendres 30, inici curs de Flash, a les 19 h

· Divendres 30, inici taller de còmic, a les 19 h

· Divendres 30, concert de bandes sonores, a les 20 h

· Dimecres 5, xerrada Enganxa’t al títol, a les 20 h

· Dijous 6, acte de presentació de Voluntaris per la llengua,
a les 19 h

· Divendres 7, Las huellas borradas, a les 20 h

· Divendres 7, concert de piano i cor de noies, a les 19 h

· Dissabte 8, inici curs d’After Effects, a les 17 h

· Dissabte 8, jornada de rol, a les 17 h

CALENDARI ACTIVITATS ABRIL-JUNY
de La Casa Gran

CALENDARI ACTIVITATS ABRIL-JUNY
de La Casa Gran

· Dissabte 8, audició comentada de Deep Purple, a les
20 h

· Divendres 14, sessió de curtmetratges, a les 20 h

· Dissabte 15, concert d’un cantautor, a les 20 h

· Dissabte 15, 1a. mostra de Videodansa, a les 20 h

· Divendres 21, Balseros, a les 20 h

· Divendres 21, Actuació Despejaos, a les 20 h

· Dissabte 22, sessió de curtmetratges, a les 20 h

· Dissabte 22, actuació comentada de dansa contem-
porània, a les 20 h

· Dissabte 29, audició comentada de Pink Floid, a les 20 h

· Dissabte 29, xerrada d’Exponits sobre les destrosses
que ha sofert l’art i la història a la guerra d’Iraq

· Divendres 4 , La hija del puma, a les 20 h

· Dissabte 5, sopar conferència, a les 20 h

· Divendres 11, sessió de curtmetratges, a les 20 h

· Dissabte 12, seminari Vídeo x web, a les 17 h

· Dissabte 12, audició comentada d’Eric Clapton, a les
20 h

· Divendres 18, Galactica, a les 20 h

· Dissabte 19, concert The Racó Band, a les 20 h
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