NOUS CURSOS’08!
INSCRIPCIONS:
cal inscriure's via e-mail informant del curs d'interès i de les dates del viatge. És
indispensable fer-ho amb una antelació mínima de 20 dies.
CALENDARI: els cursos es podran realitzar en qualsevol període del 2008.
DURADA: tots ells tenen un format intensiu. El format sempre s'adaptarà a les possibilitats
de l'interessat. La durada mínima es concretarà per e-mail ja que depèn del curs escollit
i de les hores diàries que se li dediquin.
HORARI*: l'horari que indica cada curs correspon a la jornada laboral del mestre. L'horari
dels cursos és flexible (a escollir per l'interessat) però sempre serà dins de l'horari de
treball indicat.
PREU*: el preu de cada curs és el que ha considerat adequat cada mestre.
NORMATIVA DELS CURSOS

DISSENY: ANNA SALA

-Possibilitat de realitzar diversos cursos durant el mateix període. (RECOMANABLE)
-L'alumne assumirà les despeses del viatge i l'estància.
-Només és necessari un sol alumne per a la realització del curs.
-Les classes podran ser enregistrades en vídeo amb finalitat documental.

Organitza: Núria Güell
Informació: www.elinvento.net
Contacte: nouscursos@elinvento.net
El Invento és una expressió cubana que es refereix a la facultat de resoldre situacions a partir de diferents tàctiques
subjectives, entre elles la facultat de crear o inventar nous béns a partir d'alterar l'ús hegemònic d'altres.

NOUS CURSOS’08!
Qui ha dit que la vida dels objectes és limitada?
Que hem de canviar cada quatre anys de cotxe o llençar el paraigües quan se li trenca
una de les barnilles?
Que un cadenat sense clau ja no serveix, o que d'una bicicleta, d'una ampolla de plàstic
i d'un vell motor de rentadora no en podem crear una lleugera i eficaç motocicleta?

Des de Cuba t'oferim una variada oferta de tallers que et
proporcionaran els coneixements necessaris per poder reparar
i crear els teus béns. Tots ells parteixen de la recuperació
d'elements de l'ús quotidià. La clau està en reactivar l'enginy i
posar en marxa la creativitat. Aquests coneixements agilitzen
la ment, de manera que seran aplicables a altres esferes de la
quotidianitat, t'oferiran autonomia i, alhora, una reducció
considerable de les despeses quotidianes.

inverteix en un viatge a l’Havana!
Beneficis a curt termini!

EL INVENTO

REPARADOR D'ENCENEDORS (el fosforero)

REPARADOR D'OLLES ( el raspaollas )

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

Coneixerem diferents tècniques per allargar “la vida” del nostre encenedor. Aprendrem com
es reparen i canvien algunes de les peces, i altres solucions de cara a possibles averies
internes. Amb els coneixements adquirits, un encenedor ens podrà fer servei durant més
de 20 anys!

Aprendrem diferents tècniques per polir els metalls. Així aconseguirem que després d'un
llarg ús les nostres olles i paelles tornin a estar com noves!

PROFESSOR: El Chucho
HORARI*: de dilluns a dissabte de 7.30 a 12h
PREU*: “no crec que el factor econòmic sigui el més important; el més important per a mi
és que es difongui aquest treball i s'eviti que es perdin tantes coses que es poden
continuar usant.”

PROFESSOR: Sr. Andrés
HORARI*: de dilluns a dissabte, normalment pels matins
PREU*: “no cobro per ensenyar l'ofici, podríem fer algun intercanvi.”

REPARADOR DE PARAIGÜES ( el paragüero )

CREADOR DE CABASSOS ( el que hace jabitas resistentes )

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

Aprendrem a arreglar qualsevol tipus de trenc de tota mena de paraigües. No hi haurà cap
desperfecte ni dany que ens impedeixi continuar reparant-lo.

HORARI*: generalment, de dilluns a divendres de 9 a 17h

Farem diferents modalitats de bosses i cabassos fent servir materials que tinguem a l'abast i
que en principi ja no tenen cap ús. Aprendrem diferents tècniques i utilitzarem diferents materials
beneficiant-nos de les seves qualitats estètiques o funcionals, com per exemple la gran resistència
d'alguns sacs o de les tires plàstiques que envolten els embalatges, o la bellesa de les xapes de
les llaunes de refrescos. Finalment els decorarem amb retalls de robes que ja no fem servir.

LLOC: c/ 19 i 72, Buenavista (Playa)

PROFESSOR: Óscar i Luisa

PREU*: “ho ensenyaré amb molt de gust, sense cobrar res, perquè l'interessat pugui
beneficiar-se dels coneixements adquirits”.

HORARI*: de dilluns a divendres de 9 a 12h

PROFESSOR: Sergio Ochoa

PREU*: “a nosaltres no ens suposa res ensenyar-ho, ho farem encantats. L'únic necessari és
que la persona tingui paciència i que exploti la seva imaginació.”

RECONVERTIDOR DE MIRALLS ( el cristalero )

REPARADOR DE PANYS I CANDENATS ( el cerrajero )

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

Aprendrem a aprofitar tots els vidres i miralls trencats, ja sigui per fer-ne un ús decoratiu
o per qüestions funcionals. A partir de diferents tècniques manuals en podrem fer miralls
més petits, lleixes de bany, marcs de fotos i, fins i tot, podrem canviar els miralls dels
retrovisors dels automòbils, de manera que quedaran com acabats de sortir de fàbrica!

Aprendrem a canviar la combinació dels cadenats i els panys, així ens evitarem canviar el
pany de la porta o llençar el cadenat quan hàgim perdut la clau. També aprendrem a fernos les claus.

PROFESSOR: Yayi
HORARI*: de dilluns a dissabte de 9 a 17h
PREU*: “jo ho ensenyaria a qualsevol interessat sense cobrar res, la cristalleria és molt bonica.
És important que la persona es vulgui superar així, de manera autònoma, cada dia
aprendrà més coses de l'ofici”.

PROFESSOR: Noel Martínez
HORARI*: de dilluns a divendres de 8.30 a 16h
PREU*: “ja ens posarem d'acord, però és indispensable ser una persona curiosa i activa.”

MECÀNIC DE RELLOTGES ( el relojero )

MECÀNIC INVENTIU ( el inventor de motocicletas )

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

Aprendrem a reparar tota classe de rellotges, tan dels que s'utilitzen a casa com els de
polsera. Abordarem tota la part mecànica dels diferents mecanismes i practicarem estratègies
per a d'altres danys possibles, com pot ser de la corretja, el mal contacte de les piles i la
reparació de les pròpies peces internes.

Aprendrem a convertir bicicletes en motocicletes a partir de la reutilització de motors de
diferents aparells en desús. Farem el dipòsit amb diferents recipients, inventarem un puny
d'acceleració i només ens faltarà un conducte de plàstic per connectar el dipòsit amb el
motor. Disposarem també de l'opció d'alternar la funció bicicleta i la funció moto.

PROFESSOR: Jose María

PROFESSOR: Tito

HORARI*: de dilluns a divendres de 8 a 15h

HORARI*: de dilluns a divendres de 8 a 17h

PREU*: “podríem oferir els coneixements a canvi d'algunes eines de treball més precises
que les que tenim nosaltres.”

PREU*: “ a canvi de que m’ensenyin una cosa.”

REPARADOR DE PNEUMÀTICS ( el ponchero )

MECÀNIC D’AUTOMÒBILS ( el mecánico de almendrones )

PROGRAMA DEL CURS:

PROGRAMA DEL CURS:

Aprendrem a reparar tot tipus de punxades dels nostres pneumàtics i de les seves càmeres
d'aire amb tècniques casolanes. Ja siguin traus petits o grossos, ho aplicarem a pneumàtics
de bicicleta, motocicleta i cotxe. Podrem reparar un mateix pneumàtic durant molts anys..

Són molts els trucs i els invents que realitzem per ampliar la vida dels nostres automòbils:
reparació, reutilització i invenció a partir de les pròpies peces del cotxe i d'altres que tenim
a l'abast. En el curs abordarem aspectes de planxisteria, de mecànica i d'electricitat. Ens
avalen els nostres cotxes, molts d'ells tenen més de 50 anys.

PROFESSOR: Julián
HORARI*: de dilluns a dissabte de 7.30 a 12h
PREU*: “ jo ensenyo a tothom que vol aprendre sense cobrar res, ja que no em costa res.
El més important és la comunicació i l'ajuda mútua.”

PROFESSOR: José María
HORARI*: de dilluns a divendres de 8 a 15h
PREU*: “el preu l'acordarem amb l'interessat, però és necessari que tingui nocions bàsiques
de mecànica, que sigui intel·ligent i que estigui disposat a estar tot el dia amb
nosaltres, ja que l'aprenentatge i la recerca de solucions és diària.”

