


 
ACROBÀCIA INICIACIÓ amb David Marfil - Txupi  (18h) 
 

Del 26 de juny al 6 de juliol, de 17 a 19h 
 

Taller d’iniciació als moviments bàsics de l’acrobàcia de terra. 
Treball de flexibilitat i preparació física. Tombarelles, verticals, ponts, 
rodes, etc. 
 

Preu: 135 € 
 
 
ACROBÀCIA INTERMEDI amb David Marfil - Txupi  (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 17 a 19h 
 

Treball de perfeccionament de l’acrobàcia de terra.. Encadenament 
de moviments. Treball de flexibilitat i preparació física. Palomes, 
rondades, flic-flacs, mortals, etc. 
 

Preu: 135 € 
 
 
ACROBÀCIA AVANÇAT amb Alberto Feliciate (22,5h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 19 a 21.30 
 

Des de salts bàsics a enllaços. La finalitat del curs és treballar 
objectius molt concrets a nivell personal. El grup, de màxim 8 
alumnes, rebrà una part genèrica guiada pel professor i una altre en 
funció dels objectius marcats pel propi alumne. 
Preu: 165 € 
 
 
TRAMPOLÍ INICIACIÓ-INTERMEDI amb Àngel de Miguel (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 19 a 21h 
 

Figures acrobàtiques de base. Salts simples verticals arribant a salt 
mortal i piruetes. 
. 
 

Preu: 135 € 
 
 
VERTICALS INICIACIÓ-INTERMEDI amb Enric Petit (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 19 a 21h 
 

Treball de base: parada de mans, agrupats, col•locació. Verticals 
amb tacs i amb pulls. 
 

Preu: 135 € 
 
 
EQUILIBRIS ACROBÀTICS INTERMEDI  

amb Ricardo Gallardo (18h) 
 

Del 26 de juny al 6 de juliol, de 17 a 19h 
 

Mans-mans, peus-mans, llançaments. Imprescindible apuntar-s’hi en 
parella o trio. Treball amb lontxa. 
 

Preu: 135 € 
 

 
 
FLEXIBILITAT I ESTIRAMENTS amb Ane Miren (10h) 
 
Del 2 al 6 de juliol, de 16 a 18h 
 
Aquest taller consisteix en aprendre a conèixer, mobilitzar i 
flexibilitzar cada cop més el nostre cos sense danyar ni musculatura 
ni ossos. És un treball que es pot aplicar a qualsevol altre disciplina: 
dansa, teatre, trapezi, acrobàcia, o simplement per mantenir-nos en 
forma i poder tenir una relació més profunda amb el nostre cos. 
Cada persona treballarà e funció a les seves capacitats físiques. Per 
cada cos, un treball. 
 
Preu: 85 € 
 
 
CONTORSIÓ amb Ane Miren (15h) 
 
Del 2 al 6 de juliol, de 16 a 19h 
 
Aquest taller consisteix en treballar la contorsió pura, ja sigui 
endavant o endarrere totes les postures possibles, des de les més 
simples fins les més complexes. Pels més avançats, investigació 
amb objectes: escala, butaca, cove, ... Que cada un porti el seu 
objecte per investigar. 
 
Preu: 115 € 
 
 
TRAPEZI FIX INICIACIÓ-INTERMEDI amb Roser Tarrida (18h) 
 

Del 26 de juny al 6 de juliol, de 17.30 a 19.30 
 

Introducció a la tècnica, coneixements bàsics que permetin accedir a 
les figures clàssiques de trapezi. Preparació física i treball en salut. 
 

Preu: 135 € 
 
 
TRAPEZI DOBLES amb Pilar Serrat  (18h) 
 

25, 27 i 29 de juny i 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de juliol,  de 19 a 21h 
 

Figures de trapezi en parella. Es recomana coneixements de trapezi 
fix i venir en parella de portor-àgil. 
 

Preu: 135 € 
 
 
CÈRCOL AERI amb Bea Contreras  (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 17 a 19h 
 

Introducció a la tècnica, coneixements bàsics que permetin accedir a 
les figures clàssiques del cèrcol. Preparació física i treball en salut. 
Es recomana coneixement previ de la tècnica de trapezi fix. 
 

Preu: 135 € 
 
 

 
 
CORDA I TELES INICIACIÓ-INTERMEDI amb Antònia Ruiz (18h) 
 

Del 26 de juny al 6 de juliol, de 19 a 21h 
 

Tècnica de pujada a la corda i a la tela, figures, claus, caigudes, 
seqüències i encadenaments. Imprescindible bona preparació física. 
 

Preu: 135 € 
 
 
PAL XINÈS INICIACIÓ-INTERMEDI amb Jorge Albuerne (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, d’11 a 13h 
 

Es treballarà la base tècnica (posicions bàsiques, trànsits entre les 
diverses figures) així com sèries ja armades sobre l’aparell. 
Exploració del moviment i l’espai respecte el pal xinès. Es recomana 
bona preparació física i/o experiència en aeris. 
 

Preu: 135 € 
 
 
DANSA VERTICAL amb la Cia Sacude (15h) 
 

Del 16 al 20 de juliol, de 10 a 13h 
 

Tècniques: Corda neta o Punt fix, individual i en grup / Elàstic des 
d’un o dos punts. Paret. 
Contingut: Coneixement i aprenentatge del material de escalada 
necessari per realitzar la dansa vertical. Normes bàsiques de 
seguretat. / Entrenament físic diari. / Posicions dins de l’arnés, 
verticalitat, trencar formes, centre, ... / Treball en grup, percepció i 
consciència global, primeres composicions. / Creació d’escenes 
aèries, individuals i en grup.  
 

Preu: 230 € 
 
 
PALLASSO amb Miner Montell (18h) 
 

Del 9 al 19 de juliol, de 19 a 21h. 
 

El pallasso. Aquest personatge entranyable que atreu a grans i 
petits, que fa riure a les persones independentment del seu sexe, 
condició social o ideologia, que existeix en pràcticament totes les 
cultures... Com en qualsevol altra disciplina actoral, aquest 
personatge s'alimenta de nosaltres mateixos, es nodreix de la nostra 
pròpia experiència. Però, al contrari que els seus parents del teatre, 
el pallasso s'allunya de la interpretació doncs, abans de res, juga a 
la veritat.  
 

Preu: 135 € 
 
 

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE 10€ 
 

CAL ABONAR L’IMPORT TOTAL DEL TALLER  
PER TENIR PLAÇA 
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