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Ámbito Cultural d’El Corte Inglés du a terme tota classe 
d’esdeveniments culturals i centra les activitats que 
fa en les presentacions de llibres, la promoció de nous 
autors, debats literaris, trobades amb protagonistes de 
l’actualitat cultural, audicions musicals, tallers i sessions 
de contacontes infantils, cursos, cicles i conferències, 
exposicions de fotografi a i pintura... alhora que participa 
en diferents premis de fi cció i pensament i col·labora amb 
diverses institucions i universitats.

Més informació: www.ambitocultural.es
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SABADELL

Sala Àmbit Cultural (6a planta)
Av. Francesc Macià, 58
SABADELL 
www.elcorteingles.es
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CULTURAL
genda

Entrada de franc a totes les activitats, fi ns que s’ompli. 
Els actes programats estan subjectes a possibles canvis.

DIA ACTIVITAT

GENER

DS. 5 DISSABTES DE CONTE  “La mosca Bruna i la bruixa Reixa “

DJ. 10 EXPOSICIÓ  “Mirades del Concurs de Castells” - Fins al 24 de gener

DS. 12 DISSABTES DE CONTE  “El sari de l’àvia (contes de l’Índia)“

DL. 14 PRESENTACIÓ DE LA REVISTA-LLIBRE  “Vallesos” 

DT. 15 TALLER DE GRAFOLOGIA  “La meva escriptura, el meu mirall” 

DC. 16 RECITAL POÈTICO-MUSICAL   “Fils invisibles” 

DJ. 17 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE   “Reiníciate” 

DV. 18 CONFERÈNCIA  “Despertar” 

DS. 19 DISSABTES DE CONTE  “Tastem els somnis“

DL. 21 CONFERÈNCIA  “Activitat física i alimentació saludable” 

DT. 22 CONFERÈNCIA  “Dóna un medicament a qui ho necessita” 

DC. 23 CONFERÈNCIA   “Descodifi cación Biológica Original: una Terapia Emocional” 

DJ. 24 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE   “¡Sincronitza la teva vida!” 

DS. 26 DISSABTES DE CONTE  “Mengem amb els 5 sentits“

DL. 28 EXPOSICIÓ  “Imatges de l’Aplec” - Fins a l’11 de febrer

FEBRER

DS. 2 DISSABTES DE CONTE  “En Joan Mandrós (contes de les Filipines)“

DJ. 7 RECITAL DE POESIA   “Poemas que te esperan 2” 

DV. 8 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  “Más amor y menos Ibuprofeno. 

El dolor de cabeza y las emociones” 

DS. 9 DISSABTES DE CONTE  “Contes Anima(la)ts“

DC. 13 CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  “Els remeis d’en Rami Remeis” 

DJ. 14 CURS DE TAST D’AIGÜES  

DS. 16 DISSABTES DE CONTE  “Americantos y latincuentos “

DJ. 21 CURS DE TAST D’AIGÜES 

DV. 22 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  “El Chip” 

DS. 23 DISSABTES DE CONTE  “Pallassades“

DL. 25 CONFERÈNCIA  “Calcio y vitamina D para ayudar a mantener la salud ósea”

DC. 27 CONFERÈNCIA  “3a Edat i Salut Visual: com cuidar la nostra visió” 

DJ. 28 CURS DE TAST D’AIGÜES 
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EXPOSICIÓ

“Mirades del Concurs de Castells”

Tarragona 2012 · Capital de la Cultural Catalana, 

el Patronat Municipal de Turisme i

InstagramersTGN

Reprenem la programació dels nostres “Dissa-
btes de conte” d’El Corte Inglés desitjant-vos 
un feliç 2013! Carme González inaugura l’any 
nou, el dia abans de Reis, amb “La mosca 
Bruna i la bruixa Reixa”. Una setmana més tard, 
Deepti Golani explicarà “El sari de l’àvia (con-
tes de l’Índia)”. El dissabte 19 serà el torn de 
Sara Genovart i els seus contes “Tastem els 
somnis”. Finalitzarem gener amb Petit Xef als 
fogons perquè “Mengem amb els 5 sentits”. Us 
recordem que totes les sessions són gratuïtes i 
que la capacitat de la sala és limitada. 

Exposició “Mirades del Concurs de Castells”. Ta-

rragona 2012 – Capital de la Cultural Catalana, 

el Patronat Municipal de Turisme i Insta-

gramersTGN van convocar, durant el 2012, el 
concurs fotogràfi c Mirades de Tarragona per bus-
car les millors imatges de les activitats culturals i 
del patrimoni de la ciutat. En aquesta exposició 
presentem imatges que refl ecteixen l’emoció i 
el detall de l’espectacle viscut el 6 i 7 d’octubre 
de l’any passat  a la Tarraco Arena Plaça. El jurat 
que ha triat les fotografi es guanyadores i fi nalis-
tes d’aquesta mostra està format per fotògrafs 
professionals, especialistes en comunicació i 
especialistes en “castells”: Pep Escoda, Gerard 
Boyer, Ivan Rodon, Cecília Bofarull, Jordi Abelló 
i Jordi Suriñach. Fins al 24 de gener.

5
Dissabtes 
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11a temporada

gener
DISSABTE, 5    La mosca Bruna i la bruixa Reixa, Carme Glez

DISSABTE, 12   El sari de l’àvia, Deepti Golani (contes de la Índia)

DISSABTE, 19  Tastem els somnis, Sara Genovart

DISSABTE, 26   Mengem amb els 5 sentits, Petit Xef

febrer
DISSABTE, 2 En Joan mandrós, Tamara Quiogué (contes de Filipines)

DISSABTE, 9  Contes animal(at)s, Aktes Teatre

DISSABTE, 16  Americantos y latincuentos, Rubén Martínez

 
DISSABTE, 23  Pallassades, Cia. de pallassos Bitxicleta

març
DISSABTE, 2   Contes il.lustrats, Cristina Salvador

DISSABTE, 9  L’elefant llunàtic, Lydia Encinas (titelles d’ombra)

DISSABTE, 16  Una nit molt moguda, Albert Estengre

DISSABTE, 23  Contes de petons, Un món d’imaginació

El Corte Inglés de Sabadell
Av. Francesc Macià, 58
(6a planta)
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“Contacontes infantils”
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Presentació del quart número de la revista-llibre 
“Vallesos”, dedicada a la nevada del 1962. Ara 
que fa mig segle de la gran nevada que per 
Nadal van viure diverses comarques centrals 
catalanes, la revista-llibre Vallesos rememora 
què va passar als pobles i ciutats del Vallès, amb 
imatges espectaculars i nombroses històries 
amables, i dels patiments viscuts aquells dies 
insòlits. La publicació inclou una entrevista a 
fons al sociòleg Salvador Cardús, i perfils i 
glosses de diversos personatges i patrimonis 
vallesans. Presentació a càrrec del seu director, 
Vicenç Relats, i el seu editor, Ramon Vilageliu.

Taller de Grafologia “La meva escriptura, el meu 
mirall”, a càrrec de Glòria Mestre, diplomada en 
Grafologia, Psicologia i Perícia Cal·ligràfi ca. De-
dicada a l’ensenyament, en l’àmbit professional 
i personal, Mestre ens ajudarà a conèixer les 
causes del deteriorament de l’escriptura durant 
una etapa confl ictiva de la nostra vida, o per què 
aquesta canvia segons el dia o, fi ns i tot, dins un 
mateix escrit. També respondrà les diferències 
entre els traços fi ns o els gruixuts, o l’elecció de 
minúscules o majúscules. En defi nitiva, apren-
drem que l’escriptura viu amb nosaltres, es mou 
amb nosaltres i creix amb nosaltres. Ho orga-
nitza l’Associació de Veïns de la Creu Alta de 
Sabadell.

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA-LLIBRE

TALLER DE GRAFOLOGIA

“Vallesos”

“La meva escriptura, el meu mirall”

Vicenç Relats i Ramon Vilageliu 

Glòria Mestre

14

15

Dilluns 
19.00 h

Dimarts 
19.00 h

CULTURAL
genda
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Recital poètico-musical “Fils invisibles”, a càrrec 
de membres del grup de poesia Nenúfar de les 

Lletres. Cinc rapsodes, Joan Opi, Núria Sana-

huja, Domingo Sánchez, Montserrat Otero i 
Marta Pérez, recitaran una selecció de poemes 
en català i castellà, amb l’acompanyament mu-
sical de Rafel Muel. “Fils invisibles uneixen les 
paraules als dies i es materialitzen en els poemes 
com una nova veu…”

Presentació del llibre “Reiníciate”, d’Antonio 

Fornés. Passem la vida ocupats, fugint dels nos-
tres autèntics desitjos. Ens deixem arrossegar 
pel vertigen diari i evitem enfrontar-nos a no-
saltres mateixos. El fi lòsof Antonio Fornés ens 
ofereix una estratègia per sortir d’aquest pa-
rany: reiniciar-nos. Apagar i tornar a encendre. 
Silenciar el soroll del món exterior i retrobar-nos 
amb aquest gran desconegut que habita al nos-
tre interior per començar de nou sobre bases 
més sinceres i valentes. A través de l’exemple 
de grans personatges de la història, com ara 
Dostoievski, Gauguin o Voltaire, coneixerem 
autèntics episodis de “reinici” vital que ens ser-
viran d’inspiració per a les decisions que hem de 
prendre dia a dia.

16

17

Dimecres 
19.00 h

Dijous 
19.00 h

RECITAL POÉTICO-MUSICAL

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“Fils invisibles”

“Reiníciate”

Nenúfar de les Lletres

Antonio Fornés

GENER
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Conferència “Despertar”, a càrrec de Carme 

Monegal, formadora en Creixement Perso-
nal. A principi del segle XXI, la Humanitat està 
immersa en una dinàmica de canvi mai vista. 
Avui, només reconciliant tot els aspectes de la 
dualitat amb què ens identifi quem, és possible 
l’obertura de consciència que ens farà lliures. 
DESPERTAR és el millor regal que podem fer-
nos a nosaltres mateixos, perquè és l’única via 
per superar la sensació d’impotència davant de 
les circumstàncies de l’existència, perquè no hi 
ha una altra manera de recuperar el propi Poder, 
perquè descobreix les claus d’una nova manera 
de veure i viure la Vida, i perquè redescobreix 
el Mestre dels Mestres, el Mestre del Cor, que 
ens guia amb un Amor absolut cap al Paradís 
oblidat, més real i més viu que mai. Ho organitza 
Manaia Grup.

Conferència “Activitat física i alimentació salu-
dable”, a càrrec de Danone. En aquesta xerrada 
intentarem conscienciar de la importància de 
combinar una bona alimentació amb un estil de 
vida actiu. Veurem quins són els benefi cis de la 
pràctica d’activitat física regular i com aconse-
guir tenir una vida activa a través de les nostres 
accions quotidianes. També parlarem de com ha 
de ser l’alimentació abans, durant i després de 
l’exercici.

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

“Despertar”

“Activitat física i alimentació saludable”

Carme Monegal

Danone

18

21

Divendres 
19.00 h

Dilluns 
19.00 h

CULTURAL
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Conferència “Dóna un medicament a qui ho ne-
cessita”, a càrrec de l’ONG Banc Farmacèutic. 
El dissabte 9 de febrer aquesta ONG organitza 
la 6a Jornada de Recollida de Medicaments a 
totes les farmàcies que s’han adherit a aquesta 
iniciativa. La conferència donarà a conèixer 
les claus del funcionament i els protagonistes 
d’aquesta jornada intensa: les entitats assisten-
cials, les farmàcies, els malalts sense recursos, 
els voluntaris i els ciutadans gràcies als quals 
l’any passat es van atendre prop de 20.000 per-
sones. Ho organitza l’Associació de Veïns de la 

Creu Alta de Sabadell.

Conferència “Descodifi cación Biológica Origi-
nal: una Terapia Emocional”, a càrrec d’Ángeles 

Wolder Helling, terapeuta en Descodifi cació 
Biològica Original - Escola Christian Fleche. En 
aquesta conferència abordarem amb detall què 
és la Descodifi cació Biològica Original, el res-
sentir confl ictiu, i quins són els seus orígens i 
els seus fonaments científi cs. La Descodifi cació 
Biològica és una teràpia breu que es basa en la 
localització de l’emoció i en la vivència personal 
que hi ha darrere d’un símptoma o malaltia, i 
busca la manera en què es va codifi car en un 
instant precís. És un camí cap a la comprensió 
de la malaltia.

22
Dimarts 
19.00 h

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

“Dóna un medicament a qui ho necessita”

“Descodifi cación Biológica Original: 
una Terapia Emocional”

ONG Banc Farmacèutic

Ángeles Wolder Helling

23
Dimecres 
19.00 h

GENER
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Presentació del llibre “¡Sincronitza la teva vida!”, 
de Juna Albert. La societat en què vivim ha 
encoratjat l’ús preferencial del nostre hemisferi 
esquerre –el raonament analític, lògic i se-
qüencial– i ha deixat en un segon pla l’ús de 
les capacitats de l’hemisferi dret. Aquest fet ha 
provocat que hàgim oblidat el seu llenguatge: 
el poder de la imaginació i de la autosuggestió, 
dels relats i de les paraules amb alta càrrega 
emotiva. Les emocions entren en joc en totes 
les decisions de la nostra vida molt més del 
que creiem. No tenir-ho en compte només pot 
conduir-nos al fracàs personal, social i empresa-
rial. Per això, és necessari equilibrar el llenguatge 
d’ambdós hemisferis.

Exposició “Imatges de l’Aplec”, de l’entitat 
Sabadell Sardanista. Un any més, acollim 
aquesta selecció de fotografi es que han partici-
pat en el concurs anual que organitza Sabadell 

Sardanista, amb motiu de l’última edició de la 
Festa de l’Aplec. Fins a l’11 de febrer.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

EXPOSICIÓ

“¡Sincronitza la teva vida!”

“Imatges de l’Aplec”

Juna Albert

Sabadell Sardanista

24

28

Dijous 
19.00 h

Dilluns 

CULTURAL
genda
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RECITAL DE POESIA

“Poemas que te esperan 2”

Domingo Javier Sánchez Castelló

Noves sessions dels nostres “Dissabtes de 
conte” d’El Corte Inglés. Tamara Quiogué co-
mençarà el febrer explicant les històries “d’En 
Joan Mandrós (contes de les Filipines)”. El dis-
sabte 9, Aktes Teatre portarà molts “Contes 
Anima(la)ts”. Una setmana més tard, “Ame-
ricantos y latincuentos” serà la narració que 
escoltarem de la veu de Rubén Martínez. I 
acabarem el febrer, el dissabte 23, amb les “Pa-
llassades” de la Cia. de pallassos Bitxicleta. Us 
recordem que totes les sessions són gratuïtes i 
que la capacitat de la sala és limitada. 

Recital del poemari “Poemas que te esperan 2”, 
de Domingo Javier Sánchez Castelló, membre 
del grup de poesia Nenúfar de les Lletres. En 
aquest recital, Domingo Javier Sánchez, acom-
panyat de la veu de Montserrat Otero, recitarà 
aquesta selecció de poemes dedicats íntegra-
ment a l’amor.

2
Dissabtes 
12.30 h

7

9 16 23

Dijous 
19.00 h

DISSABTES DE CONTE 

“Contacontes infantils”

FEBRER

12.30h
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11a temporada

gener
DISSABTE, 5    La mosca Bruna i la bruixa Reixa, Carme Glez

DISSABTE, 12   El sari de l’àvia, Deepti Golani (contes de la Índia)

DISSABTE, 19  Tastem els somnis, Sara Genovart

DISSABTE, 26   Mengem amb els 5 sentits, Petit Xef

febrer
DISSABTE, 2 En Joan mandrós, Tamara Quiogué (contes de Filipines)

DISSABTE, 9  Contes animal(at)s, Aktes Teatre

DISSABTE, 16  Americantos y latincuentos, Rubén Martínez

 
DISSABTE, 23  Pallassades, Cia. de pallassos Bitxicleta

març
DISSABTE, 2   Contes il.lustrats, Cristina Salvador

DISSABTE, 9  L’elefant llunàtic, Lydia Encinas (titelles d’ombra)

DISSABTE, 16  Una nit molt moguda, Albert Estengre

DISSABTE, 23  Contes de petons, Un món d’imaginació

El Corte Inglés de Sabadell
Av. Francesc Macià, 58
(6a planta)

Flyer_CCSB_2o_trimestre.indd   Sec1:3
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Presentació del llibre “Más amor y menos Ibu-
profeno. El dolor de cabeza y las emociones”, de 
l’osteòpata David Ponce. Què té a veure l’amor 
amb un medicament per al dolor? I una cosa tan 
etèria com les emocions, poden relacionar-se amb 
aquesta migranya pertinaç que afecta diàriament 
milers de persones? Al llarg d’aquestes pàgines, 
David Ponce demostra, amb la contundència 
de l’experiència adquirida al costat de desenes 
de pacients, que el mal de cap està íntimament 
relacionat amb les nostres emocions i com les 
gestionem, amb la dieta i els nostres hàbits quo-
tidians. David Ponce és Màster en Osteopatia i 
diplomat en Fisioteràpia per la UAB. 

Conferència i presentació del llibre “Els remeis 
d’en Rami Remeis”, d’Albert Rami. Des de temps 
remots, el coneixement de les plantes medicinals 
era determinant per guarir les principals malalties 
i aconseguir l’equilibri i l’harmonia amb l’entorn. 
És molt possible que les nostres àvies encara re-
cordin alguna solució a base d’infusions d’herbes, 
cataplasmes o ungüents per combatre el mal de 
cap, les angines o l’insomni. Amb aquesta obra, 
l’autor vol recuperar la memòria sobre l’ús tradi-
cional de les herbes medicinals i oferir solucions 
que resultin molt útils per prevenir, alleugerir o 
curar les malalties més freqüents.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

“Más amor y menos Ibuprofeno. 
El dolor de cabeza y las emociones”

“Els remeis d’en Rami Remeis”

David Ponce

Albert Rami

8

13

Divendres 
19.00 h

Dimecres 
19.00 h

CULTURAL
genda
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Iniciem avui un “Curs de Tast d’Aigües” de la mà 
de de Julio Cayuela Tormo, hidrotastador del 
Grup Vichy Catalan.  Al llarg de tres sessions, 
teòriques i pràctiques, els participants podran 
conèixer el món de l’aigua, la seva naturalesa i 
l’evolució del  seu cicle amb l’objectiu d’aprendre 
les diverses aigües existents i diferenciar-les 
mitjançant el coneixement del tast analític orga-
nolèptic. Per això, tastaran diverses aigües amb 
i sense gas carbònic; veuran les passes a seguir 
en un tast, com practicar els sentits i detectar els 
elements sensorials. I també aprendran a cuinar 
amb aigües minerals i quines begudes refres-
cants i aperitives poden acompanyar-se d’aigua. 
El Curs de Tast d’Aigües se celebrarà tots els 
dijous del 14 al 28 de febrer, a les 19.00 hores. 
Per participar, és necessari realitzar una inscrip-
ció prèvia al Departament d’Informació, ubicat 
a la planta baixa, o a l’adreça de correu elec-
trònic: ambitculturalsabadell@elcorteingles.es 
El període d’inscripció fi nalitza el 9 de febrer. 
Les places són limitades, per tant, l’organització 
confi rmarà l’assistència als inscrits.

14
Dijous 
19.00 h

Grup Vichy Catalan

FEBRER

21 28
CURS DE TAST D’AIGÜES 
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Presentació del llibre “El chip”, de Maria Teresa 

Díez Vargas. Alejandro Costa Muntaner, un emi-
nent inventor que treballa per al Govern, es veu 
distanciat de la seva esposa Ana, després d’haver 
patit diversos avortaments. El gran amor que 
l’inventor professa a la seva esposa fa que creï 
un xip, capaç d’emmagatzemar tots els pensa-
ments d’aquell qui l’utilitza, amb la fi nalitat de 
saber qué pensa la seva dona i ajudar-la a supe-
rar el seu patiment. Atès el perill que comporta 
aquest invent, Alejandro tracta de mantenir-ho 
en secret, però sense saber com es veu desco-
bert, alhora que posa en perill la seva vida i la de 
la seva esposa. Alejandro buscarà la col·laboració 
de dos amics, un d’ells de gran pes en el món de 
la informació, per assegurar-se que el seu invent 
no sigui utilitzat per al mal. Però un terrible as-
sassí a sou, contractat per algun peix gros del 
Govern, es creuarà en el seu camí amb la intenció 
d’arrabassar-li la vida i robar-li l’inestimable xip.

Conferència “Calcio y vitamina D para ayudar a 
mantener la salud ósea”, a càrrec de Danone. 
En aquesta xerrada, coneixerem la importància 
d’aconseguir una aportació adequada de calci i 
vitamina D a través de la dieta per gaudir d’una 
bona salut òssia.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

CONFERÈNCIA

“El Chip”

“Calcio y vitamina D para ayudar 
a mantener la salud ósea”

Maria Teresa Díez Vargas

Danone

22

25

Divendres
19.00 h

Dilluns 
19.00 h

CULTURAL
genda
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Conferència “3a Edat i Salut Visual: com cuidar 
la nostra visió”. La visió és un aspecte clau per 
a una bona qualitat de vida, en especial a la ma-
duresa; i per això detectar possibles anomalies 
i tractar-les adequadament és fonamental per 
conservar una visió saludable. Sabies que moltes 
malalties oculars com el glaucoma no presenten 
símptomes visuals inicials? I que alguns proble-
mes de salut, com la diabetis i la hipertensió, que 
afecten a d’altres parts del cos, també poden 
perjudicar la teva vista? En aquesta conferència 
coneixerem les alteracions visuals més comunes 
a la tercera edat, així com la millor forma de pre-
venir-les i tractar-les. Compartirem una sèrie de 
consells visuals molt útils i descobrirem la impor-
tància dels sentits per a mantenir la nostra ment 
en bon estat. Ho organitza OPTICA 2000.

27
Dimecres 
19.00 h

CONFERÈNCIA

“3a Edat i Salut Visual: com cuidar la nostra visió”

OPTICA 2000

FEBRER

T’agrada la literatura, l’art o 
la música?
Ets un apassionat de la 
cultura en general?
Si desitges rebre mensualment l’agenda 
cultural en paper o en format digital, o bé si 
desitges contactar amb nosaltres per participar 
en cursos, conferències, sessions de cine, 
tallers, presentacions, exposicions, concerts...       
escriu-nos a: 

ambitculturalsabadell@elcorteingles.es
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