L’ÀSIA
MÉS A PROP

Per conviure cal conèixer
Si ens coneixem sabrem
respectar-nos i aprendrem els uns
dels altres.És des d’aquest
convenciment que us proposem
aquest cicle de tallers sobre vida
quotidiana a l’Àsia meridional.
Els tallers volen ser una mirada
des de dins, un espai de
participació i d’aprenentatge lúdic
i una descoberta de nous
interrogants.

Organitza:

Aquest cicle de tallers va
començar el gener de 2003 i ara
continuem amb noves propostes
per a aquelles persones que ja hi
vàreu prendre part i per a totes
les que vulgueu començar de nou
aquest semestre.

Cicle de tallers sobre
vida quotidiana
a l’Àsia meridional

Els tallers seran impartits per
diferents docents especialistes en
cada una de les temàtiques i per
persones dels països de l’Àsia
meridional.

Octubre 2003 – Maig 2004
Dimarts, de 19.30 h a 21.00 h

Organitza: Equip Àsia Formació
Amics del Nepal i Casa Àsia
Associació Amics del Nepal
Diputació, 296 bx (cant. Bruc)
Barcelona
Metro: Girona L 4
e-mail: amicsnepal@amicsnepsl.org
www.amicsnepal.org

Associació Amics del Nepal
Diputació, 296 baixos. 08009 Barcelona

L’ÀSIA MÉS A PROP

HORARIS I INSCRIPCIONS

CICLE DE TALLERS SOBRE VIDA QUOTIDIANA A L’ÀSIA MERIDIONAL

Núm.
Taller

Data

Nom taller

Sessions

Docent

Temàtica

Dies: Tots els primers i tercers dimarts d’octubre
2003 a abril 2004 (excepte el mes d’octubre que
seran el segon i tercer dimarts i el mes de gener
que seran el segon i el quart dimarts del mes.)

1

14 d’octubre

El cinema indi

1

Felicity Hand

Presentació i visualització de
fragments de pel·lícules índies

Horari: de 19.30 h - 21.00 h. (Pel·lícules a les 19.00 h)

2

21 d’octubre

Art i estètica a l’Índia

1

Mercè Escrich

Presentació audiovisual i
comentari de les diferents arts

Lloc: Amics del Nepal. Diputació, 296, Bx (cant. Bruc)
08009 Barcelona. <Metro Girona L 4>

4 de novembre

Festes populars de l’Índia

1

Laksmikanta M.
Ramaseha

Presentació de les principals festes
populars hinduístes, jainistes i parsis

18 de novembre

Pel·lícula: «Samsara»
Alemanya. 2001 Dir. Pan Nalin. 138 min.

1

Ramon Viladomat

Els dilemes de la vida d’un monjo
budista al Ladakh

2 de desembre

Les tradicions literàries de l’Índia

1

Sunny Singh

Lectura comentada de narracions
índies d’ahir i d’avui

- Cicle complert (11 tallers) 55 Euros
- Pel·lícules comentades: gratuït.

3
Gratuït

4

5

16 de desembre

El turisme al Nepal i el seu
impacte

1

Imma Llort

Joc de simulació sobre els
efectes del turisme al Nepal

6

13 de gener

L’espai privat i l’espai públic:
habitatge i carrer

1

Oriol Rosselló

Estudi de l’estructura dels habitatges
i espais amb usos diferents

7

27 de gener

2

Óscar Pujol

Taller d’escriptura en hindi

8

3 de febrer

9

17 de febrer

La simbologia de l’art tibetà

1

Josep Lluís Alay

Recorregut per diferents
manifestacions de l’art del Tibet

10

2 de març

Olors, textures i gustos de la
cuina índia

1

Laksmikanta M.
Ramaseha

Experimentar la diversitat
d’ingredients i plats de la cuina índia

16 de març

Pel·lícula: «Himalaya»

1

Ramon Viladomat

La difícil vida d’un poble del Dolpo,
als Himàlaies, a 5.000 m d’alçada

Josep Lluís Alay

Aprendre el sistema d’escriptura
dels 30 caràcters tibetans

Gratuït

11

6 d’abril

L’experiència de l’escriptura
sil·làbica

França-Nepal, 2000. Dir. Eric Valli. 104 min.

Escriptura tibetana

1

Docents:

Imma Llort: màster en estudis de la dona, especialista en el subcontinent

Felicity Hand: professora de Filologia a la UAB.

indi i coordinadora d’EAF.

Mercè Escrich: ballarina i professora de dansa clàssica

Oriol Rosselló: arquitecte, estudiós de construccions tradicionals índies.

del sud de l’Índia.

Óscar Pujol: sanscritista, director del programa Educatiu de Casa Àsia.

Laksmikanta M. Ramaseha: investigador indi a la UPC.

Josep Lluís Alay: director de l’Observatori del Tíbet i l’Àsia Central de la

Sunny Singh: periodista i escriptora índia.

Universitat de Barcelona.

Places limitades: Màxim 35 persones / taller
Preu dels tallers: Per a la realització dels tallers no
comptem amb cap subvenció i per tant cal cobrir
despeses a partir de les inscripcions.
- Taller solt: 7 Euros

Pagament: Si us inscriviu per a tots els tallers, feu
l’ingrés dels 55 Euros al compte d’Amics del Nepal
Caixa Catalunya núm. 2013 0646 14 0200524577
especificant el vostre nom i que es tracta d’una
inscripció per al cicle “L’Àsia, més a prop”.
Inscripcions: Envieu una còpia de l’ingrés i de la
butlleta d’inscripció al fax: 93 304 00 60.
Es recomana que el primer dia porteu el resguard
del pagament a mà.
Si us voleu inscriure a diversos tallers feu el mateix,
ingressant la quantitat corresponent, en funció del
nombre de tallers que hàgiu triat i indiqueu els números dels tallers que desitgeu fer.
Si només voleu participar en algun taller podeu
trucar al tel. 93 302 62 76 (18 a 20 h) o enviar un email a: amicsnepal@amicsnepal.org per reservar
plaça i abonar el preu del taller el mateix dia abans
de començar.

Per a més informació podeu trucar a:
Equip Àsia Formació (EAF): tel. 938 259 042
e-mail: eaf@inchcolm.org

