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-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.
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El nou curs és un meló madur a punt 
d’obrir-se i oferir la seva dolçor i frescor 
com a punt final d’un calorós estiu i la 
represa de les ocupacions quotidianes. 
Cada tall, una descoberta. 
Ens enllaminem amb els sabors que 
ens arriben d’arreu de la ciutat, on els 
centres cívics, culturals, de dona, de 
gent gran i esportius ens fan ensalivar 
amb la seva gran varietat d’olors, 
gustos i textures. Què em ve de gust? 
Què farem aquest curs? 
Em deixo seduir pels perfums d’un 
munt de propostes cuinades amb 
delicadesa  per experts, assessorats 
per tots els qui any rere any 
s’atreveixen a tastar i gaudir 
de les seves variades elaboracions.

Provar, descobrir, compartir 
experiències noves i ja conegudes. 
En unes activitats ens iniciem 
i en d’altres aprofundim pel plaer 
de conèixer i el desig de dominar una 
tècnica, ja sigui física, manual o 
intel·lectual. Tot ens ajuda a ser més 
creatius, a trobar persones amb 
interessos semblants, a compartir 
estones amb gent diferent, però que 
enriqueixen els nostres espais de lleure 
i de formació amb les seves mirades 
i els seus somriures. 
És un gust, un privilegi poder compartir 
el nostre temps amb grans 
professionals que creuen en les nostres 
potencialitats i en els companys 
i companyes que, com nosaltres, 
pensen que encara hi ha temps per 
aprendre. L’educació no s’acaba a la 
universitat ni en els centres acadèmics, 
sinó que dura tota la vida. Si tu també 
ho creus, no ho dubtis, aquest curs 
és una festa per a tu i per als teus.

Mollet va endavant amb la cultura, 
el medi ambient i l’esport.

Els centres cívics, culturals, de dona, 
de gent gran i esports t’esperen!

Josep Monràs i Galindo   
Alcalde

Mercè Pérez Piedrafita 
Regidora de Cultura

Les activitats, cursos i tallers estan 
organitzats en dos quadrimestres.

1R QUADRIMESTRE
Del 2 d’octubre de 2017 
al 9 de febrer de 2018
Dies festius: 
12 i 13 d’octubre de 2017
6, 7 i  8  de desembre de 2017
Període de Nadal:
Del 18 de desembre de 2017 
al 5 de gener de 2018

2N QUADRIMESTRE
Del 12 de febrer al 8 de juny de 2018
Dies festius:
1 de maig de 2018
Setmana Santa:
Del 26 de març al 2 d’abril de 2018

DATES D’INSCRIPCIÓ
Cursos i tallers 
del 1R QUADRIMESTRE
18 de setembre de 2017

Inscripcions més enllà 
d’aquestes dates
A partir del 19 de setembre. Si queden 
places lliures dels cursos, es podran 
continuar les inscripcions a cada centre.

Cursos i tallers del 
2n quadrimestre
A partir de l’1 de febrer de 2018

HORARI I LLOCS 
D’INSCRIPCIÓ
Presencials
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
de 15.30 a 19 h, el dilluns 18 de setembre 
i a partir del 19 de setembre, a cada centre, 
de 15.30 a 21 h.

Per Internet
El 18 de setembre, a partir de les 15.30 h. 
Les inscripcions dels segon quadrimestre 
es faran als centres o per Internet.

Inscripcions a la Biblioteca
Es faran a la Biblioteca la setmana anterior 
a l’activitat, excepte els tallers i cursos per 
a adults, que es faran en les dates que 
s’especifiquen en aquesta publicació.

No cal inscripció per a l’Espai 
d’estudi, deures i racó del llibre 
per a tothom
Serveis oberts tot l’any (els menors de 
12 anys han de venir acompanyats per 
adults). Informació als centres cívics.

Llocs
Centre Cívic L’Era, Centre Cívic de Can 
Pantiquet, Centre Cívic de Lourdes, 
Centre Cívic de Can Borrell, Centre Cultural 
La Marineta i CIRD Joana Barcala.

INSCRIPCIONS  
PRESENCIALS
Per a  activitats, cursos i tallers dels 
centres cívics, culturals i CIRD Barcala

DOCUMENTACIÓ
Has de presentar el DNI en el moment 
de formalitzar la inscripció.
 Si vols acollir-te als descomptes de soci 
o sòcia dels cursos que organitzen les 
entitats, has de presentar el carnet 
d’associat o una acreditació.

COM DONAR-SE D’ALTA
Passa per qualsevol centre cívic o cultural 
abans del dia de les inscripcions i emplena 
la teva fitxa d’usuari/usuària, en  cas que 
no la tinguis feta. 
Aquest tràmit et permetrà fer la inscripció 
de manera més ràpida, en  cas que la facis 
presencialment. Si decideixes fer la 
inscripció en línia, és absolutament 
indispensable que t’adrecis a un equipa-
ment per tal d’obtenir el teu usuari i la 
contrasenya.   

NOMBRE D’ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS QUE ES PODEN 
FER PER PERSONA
- Pots  inscriure’t a tants cursos com  
 vulguis. 
-  Una persona pot inscriure, com a màxim,  
 dues persones (ella mateixa i una altra) o  
 dues persones que no s’hagin pogut  
 inscriure personalment.
- Quan matriculis una altra persona, cal  
 que portis la seva fitxa d’usuari o usuària  
 emplenada i signada, i una fotocòpia del  
 seu DNI (no cal portar aquesta fitxa, si  
 l’usuari o usuària s’ha donat d’alta,  
 prèviament, a qualsevol dels centres  
 cívics i culturals de la ciutat).

RESERVA DE PLACES
- No es reserven places d’un curs per al  
 curs següent. Tothom ha de formalitzar  
 la seva inscripció, novament, cada  
 principi de curs. 
-  Un cop iniciat un curs, tindràs prioritat  
 d’inscripció per al segon quadrimestre.

PAGAMENTS
- Targeta de crèdit (només en els cursos  
 organitzats per l’Ajuntament). Recoma 
 nem pagar amb targeta per deixar  
 confirmada la plaça en el moment de fer  
 la inscripció.
-  Si la inscripció dels cursos municipals es  
 fa en línia, el pagament només es pot fer  
 amb targeta de crèdit.
-  Transferència bancària. És possible que hi  
 hagi una comissió bancària, en cas que  
 l’alumne/a no tingui un compte d’ingrés.  
 Per això, és aconsellable fer el pagament  
 amb targeta de crèdit. 
-  El preu de la matrícula no es modificarà,  
 si no es presenten els carnets 
 corresponents per optar a descomptes  
 en el moment de fer la inscripció.
-  La inscripció en un curs només es fa  
 efectiva un cop fet el pagament.
-  La plaça queda confirmada en el   
 moment de portar el comprovant de  
 pagament al centre on es fa el curs, en  
 un període màxim de cinc dies des del  
 moment de la inscripció. Si en aquest  
 període no s’ha justificat el pagament, 
 no es garanteix la reserva de plaça. 
   El pagament s’ha de fer sempre abans  
 de començar l’activitat.
- Si t’inscrius a partir de la meitat d’un  
 curs, només hauràs d’abonar el 50% 
 de l’import del curs .

DEVOLUCIONS
Només es retornarà l’import dels diners 
de la matrícula en cas de causa justificada 
que es pugui acreditar i sempre que 
aquesta acreditació es presenti com a límit 
màxim una setmana abans de començar el 
cus. 

INFORMACIÓ 
EN LÍNIA!
NO FACIS MÉS CUES!
Apunta’t a través d’Internet als nostres 
cursos: des de casa, des de la feina  o des 
de qualsevol part del món.

COM HO HAS DE FER?
Primer pas 
Abans de les inscripcions, vine a qualsevol 
centre cívic o cultural i dóna’t d’alta com a 
usuari/usuària de la nostra xarxa. Si 
encara no ho has fet, t’has de donar d’alta, 
només has d’emplenar una fitxa.
Rebràs un codi i una contrasenya per 
poder fer la teva inscripció.
Consulta la llista de centres i els horaris a 
la contraportada d’aquesta revista.

Segon pas
Entra al web municipal
www.molletvalles.cat al marge dret 
i clica aquesta imatge.

Tercer pas
Ara ja pots començar a fer la teva 
inscripció en línia. És molt senzill; només 
cal que segueixis les instruccions que et 
diu el programa.

Quart pas
Si no recordes la contrasenya, la pots 
generar tu mateix clicant l’opció que 
t’ofereix el programa d’inscripcions. 
Si introdueixes el correu electrònic del teu 
compte d’usuari/usuària, rebràs un correu 
des d’on podràs regenerar la teva 
contrasenya.
Si tens qualsevol problema a l’hora 
d’inscriure’t, truca a l’Ajuntament de 
Mollet, al número de telèfon 
93 571 95 00.

ACTIVITATS, CURSOS 
I TALLERS PER A LA GENT GRAN
La informació general la trobareu a la 
pàgina 14.

PROGRAMA 
ESPORTIU MOU-TE
La informació general la trobareu a la 
pàgina 13

INFORMACIÓ 
GENERAL 
CURS 2017-2018 
DELS CENTRES CÍVICS, 
CULTURALS I DE DONA
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-----------------
CURSOS I TALLERS

MARXA NÒRDICA
Millora la teva salut caminant en un entorn 
natural i amb altres companys.
És imprescindible portar  bastons. Més 
informació al Centre Cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jordi Galin, instructor de la Federació   
 Espanyola de Nòrdic walkim
D  Del 3 d'octubre de 2017 
 al 7de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18  a 19.30 h
    Grup B: dijous, d’ 11 a 12.30 h
Q  Grup A: 80 € (quadrimestre)
    Grup B: 75 € (quadrimestre)

L’ART TÈXTIL DEL RECICLATGE
Aprèn a fer-te els teus propis complements 
de vestir amb materials i robes reciclades.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mari Carmen Sánchez, 
 llicenciada en Belles Arts
D  Del 3 d’octubre al 30 de novembre
H  Dimarts i dijous, de 15 a 16.30 h
Q  Gratuït

RODA CUBANA
Participa en aquest ball social amb canvi 
de parelles constant, sense parar mai de 
ballar.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Manuel Fernàndez i Charo Gutiérrez
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 al 4 de juny de 2018
H  Iniciació: dilluns, de 19 a 20 h
    Intermedi- avançat: dilluns, de 20 a 21 h
Q  45 € no socis (trimestre)
 40 € amb carnet de l’entitat (trimestre)

-----------------
CURSOS I TALLERS ORGANITZATS 
PER L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
MÉS ENLLÀ DE CASA

PUNTES DE COIXÍ
D Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H Divendres, de 15.30 a 17.30 h
Q Trimestral

COSTURA
Aprèn a dissenyar, tallar 
i confeccionar els teus vestits.
D Del 4 d'octubre de 2017 
al 6 de juny de 2018
H Dimecres, de 15 a 17 h
Q Trimestral

BALL COUNTRY
Ball que es pot ballar de forma individual, 
de forma col·lectiva posats en rengleres 
formant quadrícula, en parella... 
D Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 16 a 17.30 h
Q Trimestral

CUINA
La cuina tradicional i de mercat al teu abast. 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19 a 20.30 h 
Q Trimestral

TAITXÍ
La saviesa mil·lenària xinesa al teu abast.
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 16 a 17.15 h
Q  Trimestral

PILATES
Tècnica per treballar la postura, la flexibili-
tat i el control de la ment i del cos. 
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al  8 de juny de 2018
H  Divendres, de 9.30 a 10.45 h
Q  Trimestral

PINTURA A L’OLI
Tècniques de dibuix i pintura directament 
amb el traç del pinzell.
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Dimecres, de 18 a 20 h
Q Trimestral
Mes informació i inscripcions 

del 19 al 29 de setembre, 
de 16 a 18 h, al Centre Cívic L’Era.

-----------------
CURSOS, TALLERS I SERVEIS 
ORGANITZATS PER ALS JOVES
Activitats formatives i d’esbarjo per a joves

CREIXEMENT PERSONAL 
PER A JOVES
Passa-t’ho bé jugant, aprèn a desenvolupar 
un projecte propi i un munt de competències.
M Associació El protón eres tú
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de desembre
H  Dimarts, de 18 a 20 h
Q  Gratuït

TALLER DE RAP
T’agrada la cultura hip hop? Vols aprendre a 
fer les teves pròpies rimes i millorar la 
creativitat a traves del rap?
M Jerome Barrils
D  Del 9 d'octubre de 2017 
 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.30 a 19 h
Q  Gratuït

CURS DE BALLS URBANS
Si el cos se’t mou sol el cos quan escoltes 
ritmes urbans, no ho dubtis: vine a ballar 
amb nosaltres! Freestyle-Hip Hop!
M Ana Celdrán Acerete
D  Del 19 d'octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18  a 19.30 h
Q  Gratuït

PUNT DE TROBADA 
Espai perquè puguis trobar-te, relacio-
nar-te i participar amb altres joves en 
activitats del centre, del barri i de la ciutat. 
H De dimarts a divendres, de 18.30  a 19.30 h

SUPORT A L’ESTUDI 
Si  necessites col·laboració a l’hora de fer 
deures i d’estudiar, vine a l’aula d’estudi. 
H De dimarts a divendres, de 17  a 18.30 h

CURSOS I TALLERS
Participa en els cursos i tallers de diferents 
temàtiques que es fan durant el curs 
H Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h

TIC
Vine a fer ús i a posar-te al dia de les 
Tecnologies de la Informació 
i de la Comunicació. 
H Dimecres, de 18.30 a 19.30 h

ANIMACIÓ ESPORTIVA 
Relaciona’t i juga de forma saludable.
H Divendres, de 18 a 20 h

TALLERS CREATIUS 
Experimenta en diferents tècniques 
creatives.
H Dimarts, de 18.30 a 19.30 

CESSIONS D’ESPAI 
Servei adreçat als joves que demaneu una 
sala per fer alguna activitat col·lectiva.
D De setembre de 2017 a juliol de 2018.
Mes informació al web: 
www.joventut.molletvalles.cat

-----------------
SERVEI  MUNICIPAL 
D’INFORMACIÓ JUVENIL 

Si vols saber on pots fer un curset que 
t’agrada, cursar uns estudis, preparar el teu 
viatge o saber les activitats que es fan 
per joves a la ciutat, el Servei d’Informació 
Juvenil a Mollet del Vallès t’ofereix 
orientació  i informació sobre diversos  
àmbits que us interessen. Té el suport 
de la Secretaria General de Joventut de 
Catalunya, de la Diputació de Barcelona 
i forma part de la Xarxa Catalana
d’Informació Juvenil.
D  De setembre de 2017 a juliol de 2018
H  De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
    Fora d’aquest horari, pots contactar amb   
 pij@molletvalles.cat

-----------------
AVANÇAMENT DEL 
SEGON QUADRIMESTRE

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL
Aprèn com treure tot el rendiment a la teva 
càmera rèflex digital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés
D  Del 13 de febrer de 2018 al 5 de juny  
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q  82 € (quadrimestre)

-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.

-----------------
CURSOS I TALLERS 
Activitats organitzades per l’Associació de 
Veïns del barri de Lourdes 

IOGA 
Practica el Satyam Ioga, un mètode de ioga 
dinàmic, fluid i progressiu, intens però 
respectuós amb el cos de cada practicant. 
Aporta augment del to vital, correcció de la 
postura i benestar personal. 
O AV del barri de Lourdes
M Jéssica Entrena
D Del 2 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Grup A: dilluns, de 19.30 a 21 h
 Grup B: dijous, de 19.30 a 21 h
Q  65 € (quadrimestre)

ZUMBA
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 17 a 19 h

GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 18 a 19 h

SEVILLANES
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Dimecres, de 19 a 20 h

SEVILLANES PETITS
D  Del 4d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 18 h
-

SEVILLANES JOVES
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 18 a 19 h-

Per rebre informació d’aquestes activitats, 
de les quotes i per inscriure’s cal adreçar-se 
a l’Associació de Veins del barri de Lourdes 
(Centre Cívic de Lourdes), del 19 al 26 de 
setembre, de 17.30 a 20 h.
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CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.
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CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.
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-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.

OBRIM FINESTRES, EN FAMÍLIA 

Pares, mares, fills i filles voleu gaudir 
d’activitats lúdiques, formatives, 
educatives i culturals en família? Una bona 
oportunitat per millorar l’ambient i les 
relacions familiars a través de valors com  
la comunicació, el respecte, l’empatia, la 
solidaritat i el civisme, mitjançant eines i 
recursos pedagògics, artístics i tecnològics. 
Aquest programa s’adreça a totes les 
famílies amb infants a partir dels 6 anys 
(consulteu les edats requerides per a cada 
activitat). Podeu fer activitats de forma 
conjunta i activitats específiques segons 
les edats.  
O Ajuntament de Mollet del Vallès
Q  Les activitats on no s’especifica 
 quota són gratuïtes.

-----------------
LA FINESTRA EDUCATIVA
DEL CC CAN BORELL 
-----------------
LA FINESTRA TECNOLÒGICA 

INFORMÀTICA 
PER A INFANTS 
En l’educació actual dels vostres fills i filles, 
l’ordinador cada cop té un paper més 
important. Tot i que per a ells a vegades 
només és un joc, han de conèixer totes les 
possibilitats que els ofereix aquesta eina 
que hauran d’utilitzar en el seu futur 
educatiu i professional. 
M Ana M. Treceño, professora d’informàtica
D Grup A: del 17 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
  Adreçat a nens i nenes de 8 a 10 anys.
    Grup B: del 13 de febrer 
 al 29 de maig de 2018

Adreçat a nens i nenes d’11 a 14 anys.
H Dimarts, de 17.30 a 18.30 h

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
PER A INFANTS (INICIACIÓ)
Aprendreu què és la robòtica, programareu 
amb llenguatge Scratch. També us 
divertireu, afavorireu el pensament analític 
i la vostra creativitat. Adreçat a nens i 
nenes de 9 a 13 anys.
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 20 d’octubre de 2017 
 al 25 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 18 h

PROGRAMACIÓ 
I ROBÒTICA PER A INFANTS 
(APROFUNDIMENT)
Aprofundireu en el llenguatge Arduino i en 
l’entorn de programació. Treballareu els 
moviments dels robots. També us diverti-
reu, afavorireu el pensament analític i la 
vostra creativitat. 
Adreçat a nens i nenes d’11 a 14 anys.
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 20 d’octubre de 2017 
 al 25 de maig de 2018
H  Divendres, de 18 a 19.15 h
Q  20 € (curs). En concepte d’ús del material.

LA FINESTRA DE LA SALUT 

IOGA I CREATIVITAT 
EN FAMÍLIA 
Espai d’intimitat, on aprendreu aquesta 
tècnica mil·lenària, que us ensenyarà a 
relaxar-vos i a prendre consciència del 
vostre cos i de les vostres emocions. 
El ioga es combinarà amb diverses 
tècniques d’expressió (pintura, cant, 
moviment...) per treballar la creativitat. 
Els nens i nenes han de tenir 
entre 9 i 12 anys.
Per  poder fer els tallers, cal que s’apunti 
com a mínim un adult (pare, mare o tutor) 
amb una criatura.
M Montse Carbonell, monitora de ioga
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 29 de maig de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h

LA FINESTRA JOVE
O Pla Jove

INFORMÀTICA 
EN ANGLÈS
Posa’t al dia amb la informàtica i, alhora, 
millora el teu anglès! Sessions pràctiques 
en anglès per millorar dues aptituds que 
seran molt importants en el teu futur. 
Treballarem amb programari lliure 
d’ofimàtica, Internet i xarxes socials. 
Adreçat a joves de 12 a 16 anys. 
Cal inscripció prèvia.
M  Gabriel Gaudix, profrssor d’anglès titulat i  
 tècnic en sistemes microinformàtics 
 i xarxes
D  Del 16 d’octubre de 2017 
 al 28 de maig de 2018
H  Grup A: divendres, de 19.30 a 20.30 h
    Grup B: dilluns, de 18.15 a 19.15 h

MASIA JOVE
Si tens entre 12 i 16 anys, t’esperem 
l’últim divendres de cada més per fer 
diferents activitats pensades per a tu!
 En aquest espai educatiu dinamitzat 
coneixeràs gent, aprendràs i t’ho passaràs 
genial! No cal inscripció prèvia.
D  Del 29 de setembre de 2017 
 al 29 de juny de 2018
H  Divendres, de 18 a 20 h 
 (últim divendres de cada mes)

LA FINESTRA MEDIAMBIENTAL

HORT VERTICAL 
ECOLÒGIC DE CAN BORRELL
Si voleu formar part d’aquest projecte i fer 
que entre tots i totes puguem gaudir de 
l’hort del barri, veniu cada dilluns al nostre 
taller gratuït i ajudeu-nos a cuidar el 
nostre hort ecològic vertical. Fareu planter, 
regareu, aprendreu a mantenir-ho, fareu 
collita i us la menjareu! La resta de dies 
també ens podeu ajudar a mantenir i tenir 
cura de l’hort. Activitat oberta a tothom. 
No cal inscripció.
M Geoblau Educació Ambiental
D  A partir del 5 de setembre de 2017
H  Hivern: Dilluns, de 16.30 a 18 h
    Estiu: Dilluns, de 18.30 a 20 h

LA TERTULIANA VERDA 

Participeu en aquest cicle de xerrades i 
espai de tertúlia sobre temes relacionats 
amb el projecte de l’Hort vertical ecològic 
del CC Can Borrell.

DE L’HORT A LA TAULA: 
TREU PROFIT DE LES 
VERDURES DE PROXIMITAT. 
XERRADA I TASTET
Parlarem de la importància de cuinar amb 
vegetals frescos, de proximitat i de tempo-
rada. Aprendrem a conservar-los, nete-
jar-los i utilitzar-los per treure’n el millor 
profit. Aprendre a cuinar és aprendre a 
viure millor, per aquest motiu parlarem de 
cuina saludable per a cada estació, amb 
receptes sanes i fàcils. Acabarem la 
xerrada amb un tastet!
M Montse Tàpia, xef de formació, mestre 
 de cuina i divulgadora gastronòmica. 
D  Dijous 30 de novembre de 2017
H 18.30 h

PERMACULTURA
Coneix aquest mètode de disseny que té 
com a objectiu buscar les maneres de fer la 
vida i el planeta més sostenibles.  
M Javier Hernández, permacultor 
 i Màster en agricultura ecològica
D  Dijous 25 de gener de 2018
H  18.30 h

LA IMPORTÀNCIA DE LES 
ORENETES (XERRADA AMB 
SORTIDA FAMILIAR)
En aquesta xerrada s’exposarà 
el Projecte Orenetes que està duent a 
terme l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
i sortirem amb els binocles a descobrir on 
es troben els nius.
Coneixerem els diferents tipus d’orenetes
i les seves característiques; així com la 
importància de la nidificació d’aquest ocell 
a la nostra ciutat, per tal d’afavorir 
l'equilibri de l'ecosistema a través de 
mitjans naturals. 
M Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 31 de maig de 2018
H 18.30 h

* Els menors d’edat han de venir 
   acompanyats d’un adult.

-----------------
LA FINESTRA EDUCATIVA 
DEL CC L’ERA: ESPAI FAMILIAR
----------------- 
L’espai familiar és un projecte  educatiu 
que ofereix   recursos i un servei diari als 
infants i a les seves famílies. Per aquesta 
raó, a l’espai es disposa de racons temà-
tics.

RACÓ DE CONTES
Adreçat a pares i mares que volen apren-
dre a explicar contes a nens i nenes. 
Aquest racó vol facilitar un espai i fer 
participar  pares i mares d’una forma 
activa en una programació estable de 
contes per als més petits a l’espai familiar.

ESPAI DE DEURES
Espai adreçat a les famílies (amb el suport 
actiu de monitors i monitores), en què 
nens i nenes poden fer els deures amb la 
col·laboració de pares i mares, i aprofitar 
els recursos informàtics i de consulta 
de la sala.
H  De dilluns a divendres, de 17 a 18.30 h

RACÓ DEL JOC 
Espai per compartir jocs de ttradicionals. 
H  Dilluns, de 18.30 a 20 h

EXPRESSIÓ CORPORAL
H Dimarts, de 18.30 a 20 h

JOCS EN ANGLÈS 
Espai per compartir jocs de taula i jocs 
tradicionals en anglès. 
H Dimecres, de 18.30 a 20 h

RACÓ DE LECTURA
Espai per fomentar l’hàbit de llegir i 
l’interès per la lectura, compartint llibres i 
històries. 
H Dijous, de 18.30 a 20 h

TALLER DE MANUALITATS
Adreçat a aprendre a treballar la imagina-
ció amb materials que es tenen a l’abast o 
de reciclatge, per fomentar l’estalvi i 
l’aprofitament de recursos.
H Divendres, de 18.30 a 20 h
 
RACÓ PER CONÈIXER EL 
NOSTRE ENTORN 
Una vegada al trimestre, ens visitaran les 
entitats  o personatges del nostre municipi 
i ens explicaran les seves activitats.
D De setembre de 2017 a juliol de 2018

OBRIM FINESTRES
CENTRE CÍVIC CAN BORRELL

I CENTRE CÍVIC L’ERA
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-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

IOGA PRENATAL 
La pràctica de ioga durant l’embaràs 
t’ajuda a mantenir-te àgil i amb energia: 
Mitjançant exercicis i tècniques de 
respiració, podràs connectar amb el teu 
nadó, prevenir molèsties típiques de 
l’embaràs, preparar-te per al part i 
compartir noves sensacions amb altres 
dones embarassades.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D   Del 2 d’octubre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions)

-----------------
CURSOS I TALLERS

IOGA 
Relaxa’t mentalment i físicament amb 
estiraments i exercicis suaus, amb els 
quals perfeccionaràs l’autoconeixement 
del cos i canalitzaràs les emocions i 
millorant la flexibilitat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Blanca Casademont
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA (SATYAM IOGA) 
Practica el Satyam Ioga, un mètode 
dinàmic, fluid i progressiu, intens però 
respectuós amb el cos de cada practicant. 
Aporta augment del to vital, correcció de la 
postura i benestar personal.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Jéssica Entrena
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 10 a 11.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA PER A NADONS 
Taller dirigit a mares i pares i al seu nadó  
de 2 a 8 mesos, en què es proporciona un 
espai de connexió entre mare i fill/a i es 
vetlla per la recuperació de la forma física i 
el sòl pèlvic, alhora que es comparteix amb 
altres mares noves experiències. 
Tot això sense deixar d’atendre les 
necessitats dels nadons. Mares amb 
cesària han d’esperar fins als sis mesos. 
Cal portar un fulard o manteta 
per al nadó.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 10 a 11.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions). 
 Preu per persona adulta

GUITARRA  
Vols aprendre a tocar la guitarra 
espanyola? Vine i n’aprendràs d’una 
manera pràctica, fàcil i divertida. 
Activitat adreçada a majors de 14 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Q  67 € (quadrimestre)  

COS, CONSCIÈNCIA 
I EMOCIONS
Taller on treballarem experiències per crear 
un espai per investigar i connectar-nos 
amb la nostra essència, a partir de la 
filosofia que no tenim cos, sinó que som 
cos, mitjançant el moviment lliure, 
la dansa dirigida, el ioga, massatges, 
relaxació i joc teatral i lúdic.
Aprendrem a gestionar el nostre món 
emocional per reduir la simptomatologia 
del dolor.
O AFIMOIC
M Isabel Erill, psicòloga
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 
2018
H Dijous, de 10 a 12 h
Q 60 € (quadrimestre) 50 € 
 amb carnet de l’entitat

TRANSFORMA LES 
EMOCIONS NEGATIVES 
EN POSITIVES
Aprèn a contactar amb les emocions 
bàsiques a traves de tècniques com la 
psicologia Gestalt, el  txi-kung , 
la meditació, la relaxació i tècniques 
artístiques de moviment corporal i teatre 
d’improvisació. Tot això t’ajudarà en la 
relació amb els altres i amb tu mateix.
O  ADIMO
M Iris González
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 19 a 21 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

TEATRE 
Coneix i aprèn diferents tècniques d’inter-
pretació i puja a l’escenari a posar-les en 
pràctica  per poder donar vida a diferents 
personatges.
O  Grup de Teatre Can Pantiquet
M Joaquín Martos
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Q  45 € (quadrimestre)

CURS BÀSIC DE LLENGUA 
I CULTURA XINESA
Aprèn a parlar una llengua mil·lenària i a 
entendre una cultura diferent a la nostra 
amb un mètode amè, senzill i comunicatiu, 
en què els jocs i la improvisació t’ajudaran 
a consolidar allò que anem aprenent. Amb 
aquest curs aconseguiràs parlar les 250 
paraules més freqüents per desenvolu-
par-te en la vida diària i a escriure més 
de100 caràcters diferents. 
Al final del curs podràs presentar-te al 
nivell de xinès HSK1/2.
O  ADIMO
M  Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.15 a 19.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

CURS D’APROFUNDIMENT 
DE LA LLENGUA I CULTURA 
XINESA
Vols aprofundir en els coneixements de la 
llengua i la cultura xinesa amb un mètode 
amè, àgil i senzill? Al final d’aquest curs 
hauràs aconseguit parlar  les 600 paraules 
més freqüents per desenvolupar-te en la 
vida diària  i a escriure més de 300 caràc-
ters diferents. Al final del curs podràs 
presentar-te al nivell de xinès A2/HSK2.
O ADIMO
M Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.15 h a 21.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

LLENGUA DE SIGNES 
Si ets oient i vols aprendre a comunicar-te 
amb el col·lectiu de deficients auditius, 
aprèn la llengua de signes.
O  ADIMO
M  María Contreras
Q  160 € (quadrimestre); 280 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (252 €).
    Per obtenir el títol oficial, un cop acabat el   
 curs, caldrà abonar 20 € addicionals.

PRIMER NIVELL (A1)
INTRODUCCIÓ BÀSICA 
A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA 
DE SIGNES CATALANA.
D  Del 16 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
TERCER NIVELL (B1)
Gramàtica i lèxic de la llengua de signes 
catalana.
D  Del 18 d’octubre de 2017 
 al 13 de juny de 2018
H Dimecres, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
QUART NIVELL (B2)
Ampliació i aprofundiment de la llengua 
de signes catalana. 
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 12 de juny de 2018
H  Dimarts, de 17.30 a 21.30 h
 
BALLS DE SALÓ
Anima’t a ballar i aprèn a moure’t per la 
pista amb diferents ritmes i estils: vals, 
pasdoble... Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / Manuel   
 Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Grup A: dilluns, de 19 a 20 h 
    Grup B: dissabte, de 10 a 11 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   

BALLS DE SALÓ, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques i habilitats 
en el ball. Inscripció per parelles.
O Associació de Balls de Saló de Mollet
M Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H Dissabte, de 12 a 13 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, INICIACIÓ
Aprèn els ritmes calents: salsa, merengue 
i txa-txa-txa. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / 
 Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H  Grup A: dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
    Grup B: dissabte, d’11 a 12 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques de ball 
llatí. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez
H Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
D  Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.   
  

DIBUIX I PINTURA
Coneix el món del dibuix i les tècniques 
del dibuix i la pintura, i transmet les teves    
inquietuds en un llenç amb carbonet, 
aquarel·la, oli...
O Associació d’Artistes Plàstiques Crea    
M Ángela Navarro, llicenciada en belles arts
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 19 a 21 h
Q 65 € (quadrimestre)

-----------------
ACTIVITATS ORGANITZADES 
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE CAN PANTIQUET

SEVILLANES, INICIACIÓ
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017 
H  Dijous, de 18 a 19 h

SEVILLANES, AVANÇAT
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017
H  Dijous, de 19 a 20 h

Més informació i inscripcions d’aquesta 
activitat: dimarts 19 de setembre, 
de 18 a 19 h i dijous 21 de setembre, 
de 19 a 20 h al CC Can Pantiquet. 

Si voleu  informació de la resta d’ activitats 
programades per l’Associació de Veïns de 
Can Pantiquet, poseu-vos en contacte amb 
l’entitat.

-----------------
ENSENYA’M EL QUE SAPS
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries 

CONVERSES EN CATALÀ
Practica el català passejant per Mollet i 
Gallecs mentre parlem de la seva història 
recent, de les vivències personals que 
tenim cadascú de Mollet (quan i com vam 
arribar-hi), dels noms dels carrers on 
vivim... També cuinarem un plat típic de la 
cuina del país i dels llocs de procedència 
dels participants. Tot això, amanit amb 
cançons.
M Grup de voluntaris i voluntàries de Mollet
D  Del 5 d’octubre al 14 desembre de 2017
H  Dijous, de 10 a 12 h
Q Gratuït 

VIDEOFÒRUM

The Picture Show Cineforum 
Cicle de pel·lícules de tots els temps de 
cinema fantàstic i de terror en VOSE, amb 
un fòrum posterior, on descobriràs  curiosi-
tats i anècdotes de les pel·lícules i dels 
seus protagonistes. 
O  Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM i 
 Club de Rol Inner Circle
D  2n divendres de mes 
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure. No recomanada per als   
 menors de 18 anys.

-----------------
CAN PANTIQUET ÉS MÚSICA 
I MOLT MÉS. VIU EL CÍVIC!
Jornada d’activitats per a tots els públics a 
l’interior i exterior del centre cívic, amb 
sessió de discoteca familiar, tallers 
infantils per als més petits i públic familiar,  
jocs de rol, cinema i concerts de música en viu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès, Associació  
 de Música i Art de Mollet del Vallès   
    AMAM, Associació Rosa dels Vents de   
 Mollet del Vallès i Associació de Rol Inner
    Circle 
D  Dissabte 7 d’octubre
H  A les 17 h
Q  Entrada lliure

-----------------
MÚSICA AL CÍVIC 
 
DISCOTECA PER 
A PETITS I GRANS  
Espai familiar perquè els més grans i els 
més petits ballin la música que més 
t’agrada amb els teus amics, companys i 
família, en una discoteca feta a la teva 
mida per començar d’una forma divertida 
el cap de setmana. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
D  4t divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 17.30 h
Q  Entrada lliure

DIRECTE AL CÍVIC
Cicle de concerts de diferents estils 
musicals de grups emergents i temàtiques 
del calendari festiu per gaudir de la música 
en viu.
O  Associació de Música i Art de Mollet del   
 Vallès AMAM
D 1r divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure (taquilla inversa)

-----------------
AVANÇAMENT DEL 
SEGON QUADRIMESTRE 
 
DEVILFEST 2018
VII Festival de Metal   
Setena edició del concurs de música metal 
de Mollet amb la participació del públic 
en l’elecció del grup guanyador. 
Al voltant d’aquest concurs es 
programaran diverses activitats 
relacionades amb la música metal.
O Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM
D  Semifinals: divendres 2,16 i 23 
 de març de 2018
H Divendres, a les 21.30 h
    La final del festival serà el dissabte 
 28 d’abril, a les 18.30 h, al Mercat Vell.

OBRIM FINESTRES, EN FAMÍLIA 

Pares, mares, fills i filles voleu gaudir 
d’activitats lúdiques, formatives, 
educatives i culturals en família? Una bona 
oportunitat per millorar l’ambient i les 
relacions familiars a través de valors com  
la comunicació, el respecte, l’empatia, la 
solidaritat i el civisme, mitjançant eines i 
recursos pedagògics, artístics i tecnològics. 
Aquest programa s’adreça a totes les 
famílies amb infants a partir dels 6 anys 
(consulteu les edats requerides per a cada 
activitat). Podeu fer activitats de forma 
conjunta i activitats específiques segons 
les edats.  
O Ajuntament de Mollet del Vallès
Q  Les activitats on no s’especifica 
 quota són gratuïtes.

-----------------
LA FINESTRA EDUCATIVA
DEL CC CAN BORELL 
-----------------
LA FINESTRA TECNOLÒGICA 

INFORMÀTICA 
PER A INFANTS 
En l’educació actual dels vostres fills i filles, 
l’ordinador cada cop té un paper més 
important. Tot i que per a ells a vegades 
només és un joc, han de conèixer totes les 
possibilitats que els ofereix aquesta eina 
que hauran d’utilitzar en el seu futur 
educatiu i professional. 
M Ana M. Treceño, professora d’informàtica
D Grup A: del 17 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
  Adreçat a nens i nenes de 8 a 10 anys.
    Grup B: del 13 de febrer 
 al 29 de maig de 2018

Adreçat a nens i nenes d’11 a 14 anys.
H Dimarts, de 17.30 a 18.30 h

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
PER A INFANTS (INICIACIÓ)
Aprendreu què és la robòtica, programareu 
amb llenguatge Scratch. També us 
divertireu, afavorireu el pensament analític 
i la vostra creativitat. Adreçat a nens i 
nenes de 9 a 13 anys.
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 20 d’octubre de 2017 
 al 25 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 18 h

PROGRAMACIÓ 
I ROBÒTICA PER A INFANTS 
(APROFUNDIMENT)
Aprofundireu en el llenguatge Arduino i en 
l’entorn de programació. Treballareu els 
moviments dels robots. També us diverti-
reu, afavorireu el pensament analític i la 
vostra creativitat. 
Adreçat a nens i nenes d’11 a 14 anys.
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 20 d’octubre de 2017 
 al 25 de maig de 2018
H  Divendres, de 18 a 19.15 h
Q  20 € (curs). En concepte d’ús del material.

LA FINESTRA DE LA SALUT 

IOGA I CREATIVITAT 
EN FAMÍLIA 
Espai d’intimitat, on aprendreu aquesta 
tècnica mil·lenària, que us ensenyarà a 
relaxar-vos i a prendre consciència del 
vostre cos i de les vostres emocions. 
El ioga es combinarà amb diverses 
tècniques d’expressió (pintura, cant, 
moviment...) per treballar la creativitat. 
Els nens i nenes han de tenir 
entre 9 i 12 anys.
Per  poder fer els tallers, cal que s’apunti 
com a mínim un adult (pare, mare o tutor) 
amb una criatura.
M Montse Carbonell, monitora de ioga
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 29 de maig de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h

LA FINESTRA JOVE
O Pla Jove

INFORMÀTICA 
EN ANGLÈS
Posa’t al dia amb la informàtica i, alhora, 
millora el teu anglès! Sessions pràctiques 
en anglès per millorar dues aptituds que 
seran molt importants en el teu futur. 
Treballarem amb programari lliure 
d’ofimàtica, Internet i xarxes socials. 
Adreçat a joves de 12 a 16 anys. 
Cal inscripció prèvia.
M  Gabriel Gaudix, profrssor d’anglès titulat i  
 tècnic en sistemes microinformàtics 
 i xarxes
D  Del 16 d’octubre de 2017 
 al 28 de maig de 2018
H  Grup A: divendres, de 19.30 a 20.30 h
    Grup B: dilluns, de 18.15 a 19.15 h

MASIA JOVE
Si tens entre 12 i 16 anys, t’esperem 
l’últim divendres de cada més per fer 
diferents activitats pensades per a tu!
 En aquest espai educatiu dinamitzat 
coneixeràs gent, aprendràs i t’ho passaràs 
genial! No cal inscripció prèvia.
D  Del 29 de setembre de 2017 
 al 29 de juny de 2018
H  Divendres, de 18 a 20 h 
 (últim divendres de cada mes)

LA FINESTRA MEDIAMBIENTAL

HORT VERTICAL 
ECOLÒGIC DE CAN BORRELL
Si voleu formar part d’aquest projecte i fer 
que entre tots i totes puguem gaudir de 
l’hort del barri, veniu cada dilluns al nostre 
taller gratuït i ajudeu-nos a cuidar el 
nostre hort ecològic vertical. Fareu planter, 
regareu, aprendreu a mantenir-ho, fareu 
collita i us la menjareu! La resta de dies 
també ens podeu ajudar a mantenir i tenir 
cura de l’hort. Activitat oberta a tothom. 
No cal inscripció.
M Geoblau Educació Ambiental
D  A partir del 5 de setembre de 2017
H  Hivern: Dilluns, de 16.30 a 18 h
    Estiu: Dilluns, de 18.30 a 20 h

LA TERTULIANA VERDA 

Participeu en aquest cicle de xerrades i 
espai de tertúlia sobre temes relacionats 
amb el projecte de l’Hort vertical ecològic 
del CC Can Borrell.

DE L’HORT A LA TAULA: 
TREU PROFIT DE LES 
VERDURES DE PROXIMITAT. 
XERRADA I TASTET
Parlarem de la importància de cuinar amb 
vegetals frescos, de proximitat i de tempo-
rada. Aprendrem a conservar-los, nete-
jar-los i utilitzar-los per treure’n el millor 
profit. Aprendre a cuinar és aprendre a 
viure millor, per aquest motiu parlarem de 
cuina saludable per a cada estació, amb 
receptes sanes i fàcils. Acabarem la 
xerrada amb un tastet!
M Montse Tàpia, xef de formació, mestre 
 de cuina i divulgadora gastronòmica. 
D  Dijous 30 de novembre de 2017
H 18.30 h

PERMACULTURA
Coneix aquest mètode de disseny que té 
com a objectiu buscar les maneres de fer la 
vida i el planeta més sostenibles.  
M Javier Hernández, permacultor 
 i Màster en agricultura ecològica
D  Dijous 25 de gener de 2018
H  18.30 h

LA IMPORTÀNCIA DE LES 
ORENETES (XERRADA AMB 
SORTIDA FAMILIAR)
En aquesta xerrada s’exposarà 
el Projecte Orenetes que està duent a 
terme l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
i sortirem amb els binocles a descobrir on 
es troben els nius.
Coneixerem els diferents tipus d’orenetes
i les seves característiques; així com la 
importància de la nidificació d’aquest ocell 
a la nostra ciutat, per tal d’afavorir 
l'equilibri de l'ecosistema a través de 
mitjans naturals. 
M Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 31 de maig de 2018
H 18.30 h

* Els menors d’edat han de venir 
   acompanyats d’un adult.

-----------------
LA FINESTRA EDUCATIVA 
DEL CC L’ERA: ESPAI FAMILIAR
----------------- 
L’espai familiar és un projecte  educatiu 
que ofereix   recursos i un servei diari als 
infants i a les seves famílies. Per aquesta 
raó, a l’espai es disposa de racons temà-
tics.

RACÓ DE CONTES
Adreçat a pares i mares que volen apren-
dre a explicar contes a nens i nenes. 
Aquest racó vol facilitar un espai i fer 
participar  pares i mares d’una forma 
activa en una programació estable de 
contes per als més petits a l’espai familiar.

ESPAI DE DEURES
Espai adreçat a les famílies (amb el suport 
actiu de monitors i monitores), en què 
nens i nenes poden fer els deures amb la 
col·laboració de pares i mares, i aprofitar 
els recursos informàtics i de consulta 
de la sala.
H  De dilluns a divendres, de 17 a 18.30 h

RACÓ DEL JOC 
Espai per compartir jocs de ttradicionals. 
H  Dilluns, de 18.30 a 20 h

EXPRESSIÓ CORPORAL
H Dimarts, de 18.30 a 20 h

JOCS EN ANGLÈS 
Espai per compartir jocs de taula i jocs 
tradicionals en anglès. 
H Dimecres, de 18.30 a 20 h

RACÓ DE LECTURA
Espai per fomentar l’hàbit de llegir i 
l’interès per la lectura, compartint llibres i 
històries. 
H Dijous, de 18.30 a 20 h

TALLER DE MANUALITATS
Adreçat a aprendre a treballar la imagina-
ció amb materials que es tenen a l’abast o 
de reciclatge, per fomentar l’estalvi i 
l’aprofitament de recursos.
H Divendres, de 18.30 a 20 h
 
RACÓ PER CONÈIXER EL 
NOSTRE ENTORN 
Una vegada al trimestre, ens visitaran les 
entitats  o personatges del nostre municipi 
i ens explicaran les seves activitats.
D De setembre de 2017 a juliol de 2018
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-----------------
CLUBS DE LECTURA

CLUB DE LECTURA 
PER A ADULTS 
Primer dimarts de mes, a les 19 h

CLUB DE LECTURA PLA 9.  
CAMP DE BATALLA, 
LA FAMÍLIA
Tercer dimarts de mes, a les 19 h. Club de 
lectura que t’apropa diferents gèneres 
literaris. Aquest any et proposem nou 
lectures que ens introdueixen en la 
representació de la família i els seus 
conflictes en la literatura.

CLUB DE LECTURA JOVE. 
EL CLUB DE LA XINXETA 
DAURADA
Segon dissabte de mes, a les 12 h

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
ENDRAPALLIBRES... RELOAD!
Primer divendres de mes, a les 17.30 

-----------------
HORA DEL CONTE

O Biblioteca Can Mulà
Q Gratuïta. Oberta a tothom

DE QUIN COLOR SÓN 
LES PRINCESES?
C Núria Alonso (Suc de Contes)
D 27 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17.30 a 18.30 h

CONTES AMB PLUJA
C Gemma Garcia
D 24 de novembre de 2017
H Divendres, de 17.30 a 18.30 h
 
CONTES AMB NEU
C Pati de Contes
D 22 de desembre de 2017
H Divendres, de 17.30 a 18.30 h

-----------------
CURSOS I TALLERS INFANTILS 
(DE 4 A 12 ANYS)
Inscripció prèvia a la Biblioteca
O Biblioteca Can Mulà
Q Gratuïts 

TALLER DE NADAL.
Decora el Nadal!
D 16 de desembre de 2017
H Dissabte, de 12 a 13 h

TALLER DE SANT VICENÇ
Manualitats amb material de reciclatge
D 19 de gener de 2018
H Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
-

-----------------
CONCURSOS

VI CONCURS DE 
MICRORELATS DE TERROR
A través de les xarxes socials de 
la Biblioteca 
D Octubre de 2017

IV FIRA CIENTÍFICA: CONCURS 
DE MAQUETES D’INSECTES
Amb motiu de la Setmana de la Ciència 
D Octubre-novembre de 2017

L’ESCENA DEL CRIM 
Concurs de misteri a través de les xarxes 
socials de la Biblioteca
D Novembre  de 2017

GIMCANA LITERÀRIA 
DE PRIMAVERA BOOKQUEST 
(adreçat a infants de 7 a 12 anys) 
D Abril-març de 2018

15È CONCURS DE DIBUIX 
DE PUNTS DE LLIBRE 
DE SANT JORDI. 
D Febrer-abril de 2018

-----------------
EXPOSICIONS

TREBALLADORES DEL MÓN: 
LA SITUACIÓ DE LA DONA EN 
EL TERCER MÓN
O Servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat
D El 29 de setembre al 27 d’octubre de 2017

-----------------
ALTRES  ACTIVITATS

VISITES DE GRUPS 
ORGANITZATS I ESCOLARS 
Cal concertar dia. Visita per conèixer els 
serveis de la Biblioteca i l’ús dels recursos 
de recuperació de la informació. Consulteu 
el catàleg de serveis per a les escoles a la 
pàgina web de la Biblioteca. 

VISITES D’ESCRIPTORS I 
PRESENTACIONS DE LLIBRES

RACÓ DEL VOLUNTARIAT 
PER A LA LLENGUA
En col·laboració amb el Servei Local 
de Català
Novembre de 2017

MERCADET SOLIDARI DE 
LLIBRES, EN COL·LABORACIÓ 
AMB LA MARATÓ DE TV3
Desembre de 2017

TALLER DE SANT JORDI
Dracs i roses
D 20 d’abril de 2018
H Divendres, de 17.30 h a 18.30 h

-----------------
CURSOS I TALLERS PER A ADULTS

Q Gratuïta. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca

TALLER MULTIMÈDIA TREU-LI 
SUC AL TEU DISPOSITIU: 
COM FER QUE ELS INFANTS 
FACIN UN BON ÚS DE LES 
NOVES TECNOLOGIES?
Esteu preocupats per l’ús que els vostres 
fills fan de les xarxes socials? Des de la 
Biblioteca us oferim consells per 
comprendre i millorar aquesta experiència.
O Biblioteca Can Mulà
D 18 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 18.30 a 20 h

TALLER MULTIMÈDIA 
PÍNDOLES 2.0: INSTAGRAM
Des de la Biblioteca Can Mulà, t’ajudem a 
introduir-te en les xarxes socials visuals 
dedicades a compartir experiències 
personals en forma d’imatges.
O Biblioteca Can Mulà
D 15 de novembre de 2017
H Dimecres, de 18.30 a 20 h

TALLER MULTIMÈDIA: 
VIQUIPÈDIA
Des de la Biblioteca Can Mulà, t’ajudem a 
introduir-te en el fascinant treball 
cooperatiu de la Viquipèdia.
O Biblioteca Can Mulà
D 13 de desembre de 2017
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h

INTRODUCCIÓ 
AL DISSENY EN 3D
Taller orientat a persones que volen 
iniciar-se al món 3D i dels videojocs.
O Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 Joventut Mollet
M Gerard Martínez 
D  Del 9 d’octubre al 18 de desembre de 2017
H  Dilluns, de 18.30 a 20 h

CURS D’INTRODUCCIÓ 
AL DIBUIX DE CÒMIC
Diverteix-te aprenent a dibuixar el que 
t'imagines i crea els teus propis personat-
ges! Jugant i aprenent a dibuixar, podràs 
plasmar tot el que imagines!
O Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 Joventut Mollet
M Helena Dalmau Solà, il·lustradora 
 i professional d’arts gràfiques. 
D  Del 4 d’octubre al 29 de novembre de 2017
H  Dimecres, de 18 a 19.30 h



-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

IOGA PRENATAL 
La pràctica de ioga durant l’embaràs 
t’ajuda a mantenir-te àgil i amb energia: 
Mitjançant exercicis i tècniques de 
respiració, podràs connectar amb el teu 
nadó, prevenir molèsties típiques de 
l’embaràs, preparar-te per al part i 
compartir noves sensacions amb altres 
dones embarassades.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D   Del 2 d’octubre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions)

-----------------
CURSOS I TALLERS

IOGA 
Relaxa’t mentalment i físicament amb 
estiraments i exercicis suaus, amb els 
quals perfeccionaràs l’autoconeixement 
del cos i canalitzaràs les emocions i 
millorant la flexibilitat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Blanca Casademont
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA (SATYAM IOGA) 
Practica el Satyam Ioga, un mètode 
dinàmic, fluid i progressiu, intens però 
respectuós amb el cos de cada practicant. 
Aporta augment del to vital, correcció de la 
postura i benestar personal.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Jéssica Entrena
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 10 a 11.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA PER A NADONS 
Taller dirigit a mares i pares i al seu nadó  
de 2 a 8 mesos, en què es proporciona un 
espai de connexió entre mare i fill/a i es 
vetlla per la recuperació de la forma física i 
el sòl pèlvic, alhora que es comparteix amb 
altres mares noves experiències. 
Tot això sense deixar d’atendre les 
necessitats dels nadons. Mares amb 
cesària han d’esperar fins als sis mesos. 
Cal portar un fulard o manteta 
per al nadó.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 10 a 11.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions). 
 Preu per persona adulta

GUITARRA  
Vols aprendre a tocar la guitarra 
espanyola? Vine i n’aprendràs d’una 
manera pràctica, fàcil i divertida. 
Activitat adreçada a majors de 14 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Q  67 € (quadrimestre)  

COS, CONSCIÈNCIA 
I EMOCIONS
Taller on treballarem experiències per crear 
un espai per investigar i connectar-nos 
amb la nostra essència, a partir de la 
filosofia que no tenim cos, sinó que som 
cos, mitjançant el moviment lliure, 
la dansa dirigida, el ioga, massatges, 
relaxació i joc teatral i lúdic.
Aprendrem a gestionar el nostre món 
emocional per reduir la simptomatologia 
del dolor.
O AFIMOIC
M Isabel Erill, psicòloga
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 
2018
H Dijous, de 10 a 12 h
Q 60 € (quadrimestre) 50 € 
 amb carnet de l’entitat

TRANSFORMA LES 
EMOCIONS NEGATIVES 
EN POSITIVES
Aprèn a contactar amb les emocions 
bàsiques a traves de tècniques com la 
psicologia Gestalt, el  txi-kung , 
la meditació, la relaxació i tècniques 
artístiques de moviment corporal i teatre 
d’improvisació. Tot això t’ajudarà en la 
relació amb els altres i amb tu mateix.
O  ADIMO
M Iris González
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 19 a 21 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

TEATRE 
Coneix i aprèn diferents tècniques d’inter-
pretació i puja a l’escenari a posar-les en 
pràctica  per poder donar vida a diferents 
personatges.
O  Grup de Teatre Can Pantiquet
M Joaquín Martos
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Q  45 € (quadrimestre)

CURS BÀSIC DE LLENGUA 
I CULTURA XINESA
Aprèn a parlar una llengua mil·lenària i a 
entendre una cultura diferent a la nostra 
amb un mètode amè, senzill i comunicatiu, 
en què els jocs i la improvisació t’ajudaran 
a consolidar allò que anem aprenent. Amb 
aquest curs aconseguiràs parlar les 250 
paraules més freqüents per desenvolu-
par-te en la vida diària i a escriure més 
de100 caràcters diferents. 
Al final del curs podràs presentar-te al 
nivell de xinès HSK1/2.
O  ADIMO
M  Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.15 a 19.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

CURS D’APROFUNDIMENT 
DE LA LLENGUA I CULTURA 
XINESA
Vols aprofundir en els coneixements de la 
llengua i la cultura xinesa amb un mètode 
amè, àgil i senzill? Al final d’aquest curs 
hauràs aconseguit parlar  les 600 paraules 
més freqüents per desenvolupar-te en la 
vida diària  i a escriure més de 300 caràc-
ters diferents. Al final del curs podràs 
presentar-te al nivell de xinès A2/HSK2.
O ADIMO
M Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.15 h a 21.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

LLENGUA DE SIGNES 
Si ets oient i vols aprendre a comunicar-te 
amb el col·lectiu de deficients auditius, 
aprèn la llengua de signes.
O  ADIMO
M  María Contreras
Q  160 € (quadrimestre); 280 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (252 €).
    Per obtenir el títol oficial, un cop acabat el   
 curs, caldrà abonar 20 € addicionals.

PRIMER NIVELL (A1)
INTRODUCCIÓ BÀSICA 
A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA 
DE SIGNES CATALANA.
D  Del 16 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
TERCER NIVELL (B1)
Gramàtica i lèxic de la llengua de signes 
catalana.
D  Del 18 d’octubre de 2017 
 al 13 de juny de 2018
H Dimecres, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
QUART NIVELL (B2)
Ampliació i aprofundiment de la llengua 
de signes catalana. 
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 12 de juny de 2018
H  Dimarts, de 17.30 a 21.30 h
 
BALLS DE SALÓ
Anima’t a ballar i aprèn a moure’t per la 
pista amb diferents ritmes i estils: vals, 
pasdoble... Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / Manuel   
 Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Grup A: dilluns, de 19 a 20 h 
    Grup B: dissabte, de 10 a 11 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   

BALLS DE SALÓ, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques i habilitats 
en el ball. Inscripció per parelles.
O Associació de Balls de Saló de Mollet
M Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H Dissabte, de 12 a 13 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, INICIACIÓ
Aprèn els ritmes calents: salsa, merengue 
i txa-txa-txa. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / 
 Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H  Grup A: dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
    Grup B: dissabte, d’11 a 12 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques de ball 
llatí. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez
H Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
D  Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.   
  

DIBUIX I PINTURA
Coneix el món del dibuix i les tècniques 
del dibuix i la pintura, i transmet les teves    
inquietuds en un llenç amb carbonet, 
aquarel·la, oli...
O Associació d’Artistes Plàstiques Crea    
M Ángela Navarro, llicenciada en belles arts
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 19 a 21 h
Q 65 € (quadrimestre)

-----------------
ACTIVITATS ORGANITZADES 
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE CAN PANTIQUET

SEVILLANES, INICIACIÓ
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017 
H  Dijous, de 18 a 19 h

SEVILLANES, AVANÇAT
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017
H  Dijous, de 19 a 20 h

Més informació i inscripcions d’aquesta 
activitat: dimarts 19 de setembre, 
de 18 a 19 h i dijous 21 de setembre, 
de 19 a 20 h al CC Can Pantiquet. 

Si voleu  informació de la resta d’ activitats 
programades per l’Associació de Veïns de 
Can Pantiquet, poseu-vos en contacte amb 
l’entitat.

-----------------
ENSENYA’M EL QUE SAPS
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries 

CONVERSES EN CATALÀ
Practica el català passejant per Mollet i 
Gallecs mentre parlem de la seva història 
recent, de les vivències personals que 
tenim cadascú de Mollet (quan i com vam 
arribar-hi), dels noms dels carrers on 
vivim... També cuinarem un plat típic de la 
cuina del país i dels llocs de procedència 
dels participants. Tot això, amanit amb 
cançons.
M Grup de voluntaris i voluntàries de Mollet
D  Del 5 d’octubre al 14 desembre de 2017
H  Dijous, de 10 a 12 h
Q Gratuït 

VIDEOFÒRUM

The Picture Show Cineforum 
Cicle de pel·lícules de tots els temps de 
cinema fantàstic i de terror en VOSE, amb 
un fòrum posterior, on descobriràs  curiosi-
tats i anècdotes de les pel·lícules i dels 
seus protagonistes. 
O  Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM i 
 Club de Rol Inner Circle
D  2n divendres de mes 
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure. No recomanada per als   
 menors de 18 anys.

-----------------
CAN PANTIQUET ÉS MÚSICA 
I MOLT MÉS. VIU EL CÍVIC!
Jornada d’activitats per a tots els públics a 
l’interior i exterior del centre cívic, amb 
sessió de discoteca familiar, tallers 
infantils per als més petits i públic familiar,  
jocs de rol, cinema i concerts de música en viu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès, Associació  
 de Música i Art de Mollet del Vallès   
    AMAM, Associació Rosa dels Vents de   
 Mollet del Vallès i Associació de Rol Inner
    Circle 
D  Dissabte 7 d’octubre
H  A les 17 h
Q  Entrada lliure

-----------------
MÚSICA AL CÍVIC 
 
DISCOTECA PER 
A PETITS I GRANS  
Espai familiar perquè els més grans i els 
més petits ballin la música que més 
t’agrada amb els teus amics, companys i 
família, en una discoteca feta a la teva 
mida per començar d’una forma divertida 
el cap de setmana. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
D  4t divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 17.30 h
Q  Entrada lliure

DIRECTE AL CÍVIC
Cicle de concerts de diferents estils 
musicals de grups emergents i temàtiques 
del calendari festiu per gaudir de la música 
en viu.
O  Associació de Música i Art de Mollet del   
 Vallès AMAM
D 1r divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure (taquilla inversa)

-----------------
AVANÇAMENT DEL 
SEGON QUADRIMESTRE 
 
DEVILFEST 2018
VII Festival de Metal   
Setena edició del concurs de música metal 
de Mollet amb la participació del públic 
en l’elecció del grup guanyador. 
Al voltant d’aquest concurs es 
programaran diverses activitats 
relacionades amb la música metal.
O Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM
D  Semifinals: divendres 2,16 i 23 
 de març de 2018
H Divendres, a les 21.30 h
    La final del festival serà el dissabte 
 28 d’abril, a les 18.30 h, al Mercat Vell.
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-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
CURSOS I TALLERS 
 
IOGA 
Vine a fer tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos. Adreçat a persones a 
partir de 16 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Marc Cebollero, monitor de kundalini (ioga)
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Grup B: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
   Grup C: dimecres, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Vine a practicar exercicis hipopressius, 
caracteritzats per moviments posturals 
i respiratoris. Aquesta gimnàstica es pot 
practicar en qualsevol edat i està 
considerada una de les més efectives i 
saludables, ja que implica un percentatge 
molt elevat de músculs i està basada en la 
disminució de la pressió intraabdominal. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Soraya Sánchez, entrenadora certificada 
 de gimnàstica hipopressiva
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h 
Q  96 € (quadrimestre). 
 No recomanable per a embarassades.

TXIKUNG I  TAITXÍ
Experimenta els beneficis del txikung 
i del taitxí, dues tècniques xineses 
ancestrals que et reportaran molts 
beneficis físics i mentals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de txikung 
 i taitxí 
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 18 a 19 h
Q 56 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts.
 

PILATES 
Aprèn aquesta tècnica per treballar la 
postura, la flexibilitat i el control de la ment 
i del cos. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M M. Dolores Cordón, monitora de Pilates
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: dijous, de 19 a 20 h (nivell d’iniciació)
    Grup B: dijous, de 20 a 21 h (nivell 
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
    Grup C: divendres, de 18 a 19 h (nivell   
 d’iniciació)
    Grup D: divendres, de 19 a 20 h (nivell   
 intermedi: a partir d’un any d’experiència)
Q  56 € (quadrimestre)*. Classes de 55 minuts. 

* Per fer aquesta activitat, si no es justifica 
tenir una assegurança privada, 
és imprescindible contractar una assegurança 
mèdica esportiva abans de començar 
l’activitat. Demana informació sobre 
l’assegurança al Centre Cívic de Can Borrell.

COS, MOVIMENT 
I CONSCIÈNCIA 
Mitjançant exercicis d’estirament, moviment, 
meditació i automassatge aprendràs a 
relaxar la ment i el cos, a equilibrar les 
emocions i a sentir-te més vital.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural 
D Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q 69 € (quadrimestre) 

TALLER DE MASSATGE 
TERAPÈUTIC
Cuida’t i aprèn a cuidar aquells qui estimes 
mitjançant el massatge terapèutic. 
Treballaràs diferents parts del cos 
(cervicals, lumbars, peus, mans, etc.) per 
aconseguir un efecte relaxant, reduir el 
dolor, la tensió muscular i el cansament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Silvana Forte, massatgista i quiropràctica 
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 20.15 a 21.15 h
Q  52 € (quadrimestre)

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I AUTOCONEIXEMENT
Promou el teu creixement personal i 
descobreix com la intel·ligència emocional 
et pot ajudar a viure les teves experiències 
de forma conscient i positiva. Mitjançant 
l’autoconeixement trobaràs les eines i els 
recursos per millorar el teu benestar.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, psicopedagoga 
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 7 de febrer 
 de 2018
H  Dimecres, de 19.30 a 21 h
Q  52 € (curs)

RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
Passa-t’ho bé al ritme de salsa, 
txa-txa-txa, bachata, samba, rumba i jive. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys. 
No cal parella de ball.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gerard Carrillo, monitor de ritmes llatins
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H Grup A: dimecres, de 19 a 20 h 
 (nivell avançat: persones a partir d’un any   
 de formació en ball)
 Grup B: dimecres, de 20.15 a 21.15 h 
 (nivell d’iniciació) 
Q  52 € (quadrimestre)

DANSA DEL VENTRE 
Desenvolupa la teva sensualitat 
i elegància amb aquesta dansa mil·lenària 
tan beneficiosa per a la dona i aprèn 
diferents estils de la dansa oriental. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.45 h 
 (nivell d’iniciació)
    Grup B: dimarts, de 20 a 21.15 h 
 (nivell intermedi: persones amb sis mesos   
 de formació en aquesta dansa)
Q 65 € (quadrimestre)

DANSA FUSIÓ
Si t’agraden les danses exòtiques, vine a 
practicar aquest estil que fusiona la dansa 
oriental a ritme de percussió. Treballarem 
tècniques d’aïllament que t’ajudaran a 
alliberar el cos i les emocions. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Vanessa Palomero, monitora de dansa 
 del ventre 
D  Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 17 a 18 h 
Q  52 € (curs)

INTERNET: UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN
Inicia’t en el món de les noves tecnologies 
i aprèn a utilitzar els elements bàsics del 
teu ordinador, així com nocions bàsiques 
d’Internet. Aprèn a utilitzar el correu 
electrònic, a navegar i a moure’t per 
Internet de forma segura, a emmagatze-
mar informació i a compartir-la a la xarxa. 
Es treballarà amb programari lliure. 
No cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

APROFUNDIMENT 
EN LA INFORMÀTICA 
Aprofundeix en els teus coneixements 
d’informàtica i aprèn a fer documents, fulls 
de càlcul, presentacions, etc.  Es treballarà 
amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.45 a 21.15 h
Q  82 € (quadrimestre)

EINES GRATUÏTES A INTERNET 
Descobreix eines i aplicacions que pots 
trobar de forma gratuïta a la xarxa, així 
com programes de programari lliure, que 
t’ajudaran a ampliar els teus coneixements 
informàtics. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Q  56 € (quadrimestre)

CREACIÓ DE PRESENTACIONS 
I VÍDEOS EN LÍNIA
Descobreix eines i aplicacions gratuïtes a 
Internet, amb les quals podràs crear 
presentacions i vídeos que et poden ser 
útils a la feina o bé per emmagatzemar els 
teus records i vivències. Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Q 56 € (quadrimestre)

TREU PROFIT 
DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
Aprèn a treure el màxim rendiment al teu 
dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o 
tauleta)! Cal portar un dispositiu mòbil. 
Es treballarà, també, amb els ordinadors 
del centre. No cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Q  56 € (quadrimestre)
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Inicia’t en el món de  la robòtica. Aprendràs 
a programar amb llenguatge Scratch, a fer 
servir plaques electròniques Arduino i S4A, 
així com els moviments dels robots. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Roman Segura, enginyer electrònic
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Grup A: Dimecres, de 20.15 a 21.15 h   
 (iniciació)
    Grup B: Dimecres, de 19 a 20.15 h 
 (aprofundiment) 
Q  Grup A: 64 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs. 
    Grup B: 74 € (quadrimestre). 
 Ús del material inclòs.

ELECTRICITAT, FONTANERIA 
DOMÈSTICA I BONES 
PRÀCTIQUES DE CONSUM 
I ESTALVI ENERGÈTIC
En aquest taller aprendràs a fer les 
reparacions bàsiques d’electricitat i 
fontaneria que pots necessitar a la teva llar. 
A més, obtindràs consells pràctics sobre 
com fer un consum sostenible i 
responsable amb el medi ambient, millorar 
la qualitat de vida i l’estalvi domèstic. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Associació BCN sostenible
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 6 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 19 a 21 h 
Q  88 € (curs). Ús del material inclòs. 

CONVERSA EN ANGLÈS
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre 
grup de conversa!
Es faran sessions molt dinàmiques 
centrades en la conversa (speaking) 
i la comprensió auditiva (listening), 
bases de la comunicació oral. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gabriel Guadix, professor d'anglès titulat
D  Del 2 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Grup A: divendres, de 18 a 19.30 h
    Grup B: dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  69 € (quadrimestre). Dirigit a persones a   
 partir de 16 anys. Nivell d’iniciació.

CUINA SENSE FOGONS
Vols menjar sa, bo i amb productes de 
proximitat, però et falta temps i idees? Vine 
a fer delicioses i saludables receptes sense 
utilitzar el foc. Et lleparàs els dits!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 18 a 19.15 h 
Q  76 € (quadrimestre). Ingredients inclosos.
   
JOC TEATRAL
Descobreix el teatre a través del joc! 
Mitjançant activitats lúdiques i divertides 
treballaràs la veu, el moviment, 
els personatges... i, alhora, t’ajudaran a 
créixer com a persona. 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Galitó, graduada en tècnica 
 de teatre Meisner
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19.30 a 21 h
Q 69 € (quadrimestre)

TALLER DE MITJA I GANXET
Aprèn a teixir amb agulles i fes-te la teva 
roba o decoració per a la llar. 
Alhora, coneixeràs gent i trobaràs un espai, 
on desconnectar del dia a dia. 
No cal saber teixir. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D Del 4 d'octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 15.15 a 16.45 h
Q  69 € (quadrimestre). Material no inclòs.

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I AL MANGA
Si t’agrada el còmic, vine i aprèn a dibuixar 
els teus propis personatges. 
Adreçat a infants a partir de 8 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juanjo Lomas, pintor, dibuixant 
 i tallerista de manga
D Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018 
H Dimarts, de 17 a 18.30 h
Q 64 € (quadrimestre). Material no inclòs.

TALLER DE CANÇONS 
Vine a formar part del Cor de Can Borrell, 
un grup de persones de totes les edats a 
qui  els agrada cantar i passar una bona 
estona. No cal que sàpigues cantar bé; 
només cal que vinguis amb ganes de gaudir 
i que participis en les festes del centre cívic.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, titulat en grau mitjà 
 de música moderna
D  Del 6 d’octubre de 2017 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 19.30 a 21 h
Q  22 € (quadrimestre)

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

CONNECTA’T 
Si vols aprendre a fer servir totes les 
prestacions d’un ordinador, enviar correus 
electrònics, tenir un Facebook o escriure 
documents, vine i inicia’t en el món de les 
noves tecnologies. No cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

TOT EN UN SOL CLIC 
Si saps navegar per Internet, però vols anar 
més enllà i descobrir tot el que tens al teu 
abast fent un sol clic, vine i aprofundeix 
en les noves tecnologies. Cal tenir 
coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau en informàtica   
 educativa
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 15.15 a 16.15 h
Q  28 € (quadrimestre)

-----------------
SEMINARIS

INTRODUCCIÓ 
A LA KINESIOLOGIA
Parla amb el teu cos i potencia els teus 
recursos! Taller teòric i vivencial per 
aprendre diverses formes de preguntar 
al cos i avaluar com respon. Identifica la 
naturalesa dels bloquejos i aprèn diferents 
maneres d’equilibrar el teu cos i millorar la 
seva capacitat de resposta i d’adaptació.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Arricivita, kinesiòloga, trainer PNL   
 certificada i coach 
D  3, 17 i 31 d’octubre; i 7 de novembre 
 de 2017 
H  Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Q  48 € (periodicitat quinzenal)

APRENENT A CALMAR LA 
MENT I LES EMOCIONS
En el nostre dia a dia vivim, sovint, 
situacions que ens generen estrès i 
ansietat. En aquest taller aprendràs 
exercicis senzills que podràs posar en 
pràctica en qualsevol moment per 
aconseguir relaxar-te i aturar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 9 al 30 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 €

INTRODUCCIÓ 
A LA MEDITACIÓ 
Aprèn com la meditació pot millorar el teu 
estat emocional i aportar-te benestar, 
reduir l’estrès i calmar la ment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 6 al 27 de novembre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q 18 € 

ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Coneix aquesta tècnica que et permet 
concentrar la teva atenció en el moment 
present per prendre consciència de la teva 
realitat en l’aquí i l’ara.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Montse Carbonell, terapeuta naturista 
 i instructora de ioga
D  Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Q 24 €

VIDEOCONFERÈNCIA: 
UNA NOVA MANERA 
DE COMUNICAR-SE 
Cada vegada és més freqüent que ens 
comuniquem a través de trucades de 
vídeo, ja sigui per parlar amb algun familiar 
que està fora, per fer un curs o per fer una 
reunió. Aprèn a fer videoconferències i 
descobreix els programes que pots fer 
servir. Es treballarà amb programari lliure. 
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 3 al 31 d'octubre de 2017 
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

FES PRESENTACIONS 
DINÀMIQUES AMB PREZI
Aprèn aquesta eina que et permetrà fer 
presentacions dinàmiques i divertides en 
línia. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 7 de novembre al 5 de desembre 2017
H Dimarts, de 20 a 21 h
Q 18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius.

BATUTS NATURALS 
Aprèn a fer batuts natural, senzills i molt 
saludables. Una manera fàcil de cuidar-se.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 19 i 26 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 15 €. Ingredients inclosos.

DECORACIÓ 
DE SAMARRETES
Dona un nou ús a les teves samarretes 
velles decorant-les amb aplicacions. Cal 
portar teles i samarretes velles, agulles de 
cosir i fil per fer punt de creu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Isabel Richart, teixidora
D 16 i 23 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.45 h
Q 15 €. Material per les decoracions inclòs.
 

-----------------
ENSENYA’M  EL QUE SAPS! 
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries.
 
POLSERES CANDELA: 
UN ESPAI SOLIDARI
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O  Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
 de Can Borrell
 Col·labora: Obra Social Sant Joan de Déu
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17 a 19 h
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia. 

SEVILLANES 
Passa una bona estona aprenent aquest 
ball folklòric popular. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Juana Muñoz
D  Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Q  Gratuïta 

TALLER DE DESBLOQUEIG 
CORPORAL 
Pren consciència del teu cos i aprèn a 
desbloquejar la teva musculatura per tal 
de sentir-te amb més energia i alliberar 
tensions.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mònica Torres, formada en teràpia Gestal
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 18 de maig de 2018
H  Divendres, de 17 a 19 h (periodicitat   
 mensual; demana les dates al CC Can   
 Borrell)
Q  Gratuïta  

CONEIX-TE AMB EL TEATRE 
Coneix-te utilitzant el teatre com una eina 
de desenvolupament personal que et 
permetrà representar diferents rols i 
treballar les teves capacitats i talents.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 23 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q Gratuïta 

APRÈN A ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS AMB LA PNL
La programació neurolingüística (PNL) 
t’ajudarà a entendre la relació entre allò 
que penses, allò que sents i allò que fas. 
Aprèn a canviar allò que no funciona, 
guanya seguretat i aconsegueix els teus 
objectius!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D 27 de novembre de 2017
H Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q Gratuïta 

ESCOLTA’T PER SABER 
QUÈ NECESSITES
Aprèn a escoltar els teus sentiments i els 
teus pensaments per tal de saber què vols, 
què has de canviar i què necessites per 
sentir-te millor.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  29 de gener de 2018
H  Dilluns, de 17  a 18.30 h
Q  Gratuïta 

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 
 
ACCÉS LLIURE A L’AULA 
D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ 
A INTERNET  
Demana informació sobre la disponibilitat 
de l’aula al centre.

ACCÉS LLIURE 
A L’AULA DE COS 
Reserva el teu espai per practicar dansa, 
tècniques de relaxació o qualsevol activitat 
relacionada amb el cos. Informació al 
centre cívic.

RACÓ DEL LLIBRE 
I ESPAI D’ESTUDI
Si necessites estudiar o treballar amb wifi, 
pots fer-ho de forma autònoma a la sala de 
pedra i si t’agrada la lectura, pots venir 
i agafar un dels nostres llibres, cedits per 
gent del barri, per llegir-lo al centre, 
emportar-te’l a casa i tornar-lo o 
intercanviar-lo per un altre llibre. 
Informa-te’n al centre cívic.

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE 

-----------------
CURS

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
RÈFLEX DIGITAL 
Endinsa’t en el món de la fotografia digital 
i aprèn a fer fotos tècnicament correctes i 
atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar 
càmera rèflex digital. Dirigit a persones a 
partir de 16 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Cristina Forés, tècnica superior d’arts   
 plàstiques i disseny de fotografia artística
D  Del 12 de febrer al 4 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q  82 €

-----------------
SEMINARIS

MEDITACIÓ EN MOVIMENT
Hi ha moltes maneres de meditar. 
La meditació en moviment ens ajuda a 
superar hàbits i patrons del passat. 
Amb el moviment conscient experimen-
taràs la pau que hi ha al teu interior. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D  Del 12 de febrer al 5 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18 h
Q  18 €

PLANTES AROMÀTIQUES
I MEDICINALS 
Són moltes les plantes que ens envolten 
i de les quals desconeixem els seus usos 
i propietats. Amb aquest seminari 
coneixeràs diferents tipus de plantes, 
els beneficis que ofereixen i aprendràs a 
fer-ne remeis naturals.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 5 al 26 d’abril del 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Q  30 €. Material inclòs.

APRÈN AMB YOUTUBE
Youtube és una aplicació on podem trobar 
informació de qualsevol tipus. Aprèn a  
seguir persones que comparteixen els teus 
coneixements o crea el teu propi canal de 
vídeo. Cal tenir coneixements bàsics 
d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 13 de febrer al 13 de març de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

CREA LES TEVES 
ANIMACIONS AMB ANIMAKER
Aprèn a crear petits vídeos animats de 
forma senzilla. Cal tenir coneixements 
bàsics d’informàtica.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Ana M. Treceño, postgrau d’informàtica   
 educativa
D  Del 10 d’abril al 15 de maig de 2018
H  Dimarts, de 20 a 21 h
Q  18 €

-----------------
WORKSHOPS 
Seminaris teoricopràctics intensius

GESTIONA L’ESTRÈS 
I L’ANSIETAT AMB L’ATENCIÓ 
PLENA (MINDFULNESS)
Aprèn aquesta tècnica que t’ajudarà a 
sentir-te millor. Amb el mindfulness 
aprendràs a concentrar-te en el moment 
present i a gestionar les emocions 
negatives per sentir-te millor.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Noelia Pérez, psicòloga
D  26 de febrer de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  Gratuïta 

APRÈN A DIR NO SENSE 
SENTIR-TE CULPABLE
Millora la teva assertivitat i aprèn a dir 
NO amb  naturalitat, sense que això et faci 
sentir malament. Treballant aquesta 
habilitat social milloraràs la teva 
autoestima i seguretat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Noelia Pérez, psicòloga
D  19 de març de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Q  Gratuïta 

COM OBTENIR LLAVORS 
I FER PLANTER 
En aquest taller aprendràs de forma 
pràctica el cicle reproductiu de les plantes. 
Faràs esqueixos i coneixeràs com obtenir 
les teves pròpies llavors. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 15 i 22 de febrer de 2018
H  Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Q 15 €. Material inclòs.

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ

IOGA PRENATAL 
La pràctica de ioga durant l’embaràs 
t’ajuda a mantenir-te àgil i amb energia: 
Mitjançant exercicis i tècniques de 
respiració, podràs connectar amb el teu 
nadó, prevenir molèsties típiques de 
l’embaràs, preparar-te per al part i 
compartir noves sensacions amb altres 
dones embarassades.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D   Del 2 d’octubre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions)

-----------------
CURSOS I TALLERS

IOGA 
Relaxa’t mentalment i físicament amb 
estiraments i exercicis suaus, amb els 
quals perfeccionaràs l’autoconeixement 
del cos i canalitzaràs les emocions i 
millorant la flexibilitat.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Blanca Casademont
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA (SATYAM IOGA) 
Practica el Satyam Ioga, un mètode 
dinàmic, fluid i progressiu, intens però 
respectuós amb el cos de cada practicant. 
Aporta augment del to vital, correcció de la 
postura i benestar personal.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Jéssica Entrena
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 al 8 de juny de 2018
H  Divendres, de 10 a 11.30 h
Q  69 € (quadrimestre)

IOGA PER A NADONS 
Taller dirigit a mares i pares i al seu nadó  
de 2 a 8 mesos, en què es proporciona un 
espai de connexió entre mare i fill/a i es 
vetlla per la recuperació de la forma física i 
el sòl pèlvic, alhora que es comparteix amb 
altres mares noves experiències. 
Tot això sense deixar d’atendre les 
necessitats dels nadons. Mares amb 
cesària han d’esperar fins als sis mesos. 
Cal portar un fulard o manteta 
per al nadó.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Jéssica Entrena
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 10 a 11.30 h
Q  40 € (trimestre, 10 sessions). 
 Preu per persona adulta

GUITARRA  
Vols aprendre a tocar la guitarra 
espanyola? Vine i n’aprendràs d’una 
manera pràctica, fàcil i divertida. 
Activitat adreçada a majors de 14 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Q  67 € (quadrimestre)  

COS, CONSCIÈNCIA 
I EMOCIONS
Taller on treballarem experiències per crear 
un espai per investigar i connectar-nos 
amb la nostra essència, a partir de la 
filosofia que no tenim cos, sinó que som 
cos, mitjançant el moviment lliure, 
la dansa dirigida, el ioga, massatges, 
relaxació i joc teatral i lúdic.
Aprendrem a gestionar el nostre món 
emocional per reduir la simptomatologia 
del dolor.
O AFIMOIC
M Isabel Erill, psicòloga
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 
2018
H Dijous, de 10 a 12 h
Q 60 € (quadrimestre) 50 € 
 amb carnet de l’entitat

TRANSFORMA LES 
EMOCIONS NEGATIVES 
EN POSITIVES
Aprèn a contactar amb les emocions 
bàsiques a traves de tècniques com la 
psicologia Gestalt, el  txi-kung , 
la meditació, la relaxació i tècniques 
artístiques de moviment corporal i teatre 
d’improvisació. Tot això t’ajudarà en la 
relació amb els altres i amb tu mateix.
O  ADIMO
M Iris González
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 7 de juny de 2018
H  Dijous, de 19 a 21 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

TEATRE 
Coneix i aprèn diferents tècniques d’inter-
pretació i puja a l’escenari a posar-les en 
pràctica  per poder donar vida a diferents 
personatges.
O  Grup de Teatre Can Pantiquet
M Joaquín Martos
D  Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
H  Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Q  45 € (quadrimestre)

CURS BÀSIC DE LLENGUA 
I CULTURA XINESA
Aprèn a parlar una llengua mil·lenària i a 
entendre una cultura diferent a la nostra 
amb un mètode amè, senzill i comunicatiu, 
en què els jocs i la improvisació t’ajudaran 
a consolidar allò que anem aprenent. Amb 
aquest curs aconseguiràs parlar les 250 
paraules més freqüents per desenvolu-
par-te en la vida diària i a escriure més 
de100 caràcters diferents. 
Al final del curs podràs presentar-te al 
nivell de xinès HSK1/2.
O  ADIMO
M  Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.15 a 19.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

CURS D’APROFUNDIMENT 
DE LA LLENGUA I CULTURA 
XINESA
Vols aprofundir en els coneixements de la 
llengua i la cultura xinesa amb un mètode 
amè, àgil i senzill? Al final d’aquest curs 
hauràs aconseguit parlar  les 600 paraules 
més freqüents per desenvolupar-te en la 
vida diària  i a escriure més de 300 caràc-
ters diferents. Al final del curs podràs 
presentar-te al nivell de xinès A2/HSK2.
O ADIMO
M Iris González
D  Del 2 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 19.15 h a 21.15 h
Q  120 € (quadrimestre); 200 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (180 €).

LLENGUA DE SIGNES 
Si ets oient i vols aprendre a comunicar-te 
amb el col·lectiu de deficients auditius, 
aprèn la llengua de signes.
O  ADIMO
M  María Contreras
Q  160 € (quadrimestre); 280 €, si es paga la   
 totalitat al començament del curs. 
    Els socis que facin el pagament íntegre   
 tindran un descompte del 10 % (252 €).
    Per obtenir el títol oficial, un cop acabat el   
 curs, caldrà abonar 20 € addicionals.

PRIMER NIVELL (A1)
INTRODUCCIÓ BÀSICA 
A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA 
DE SIGNES CATALANA.
D  Del 16 d’octubre de 2017 
 a l’11 de juny de 2018
H  Dilluns, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
TERCER NIVELL (B1)
Gramàtica i lèxic de la llengua de signes 
catalana.
D  Del 18 d’octubre de 2017 
 al 13 de juny de 2018
H Dimecres, de 17.30 a 21.30 h

LLENGUA DE SIGNES, 
QUART NIVELL (B2)
Ampliació i aprofundiment de la llengua 
de signes catalana. 
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 12 de juny de 2018
H  Dimarts, de 17.30 a 21.30 h
 
BALLS DE SALÓ
Anima’t a ballar i aprèn a moure’t per la 
pista amb diferents ritmes i estils: vals, 
pasdoble... Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / Manuel   
 Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 18 de juny de 2018
H  Grup A: dilluns, de 19 a 20 h 
    Grup B: dissabte, de 10 a 11 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   

BALLS DE SALÓ, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques i habilitats 
en el ball. Inscripció per parelles.
O Associació de Balls de Saló de Mollet
M Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H Dissabte, de 12 a 13 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, INICIACIÓ
Aprèn els ritmes calents: salsa, merengue 
i txa-txa-txa. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez / 
 Manuel Fernández i Charo Gutiérrez
D  Del 30 de setembre de 2017 
 al 16 de juny de 2018
H  Grup A: dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
    Grup B: dissabte, d’11 a 12 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.                   
 

BALLS LLATINS, AVANÇAT 
Perfecciona les teves tècniques de ball 
llatí. Inscripció per parelles.
O  Associació de Balls de Saló de Mollet
M Juan Calderón i Chari Benítez
H Del 4 d’octubre de 2017 
 al 6 de juny de 2018
D  Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Q  45 € (trimestre, 10 sessions); 
 40 € socis de l’entitat. Preu per persona.   
  

DIBUIX I PINTURA
Coneix el món del dibuix i les tècniques 
del dibuix i la pintura, i transmet les teves    
inquietuds en un llenç amb carbonet, 
aquarel·la, oli...
O Associació d’Artistes Plàstiques Crea    
M Ángela Navarro, llicenciada en belles arts
D  Del 3 d’octubre de 2017 
 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 19 a 21 h
Q 65 € (quadrimestre)

-----------------
ACTIVITATS ORGANITZADES 
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE CAN PANTIQUET

SEVILLANES, INICIACIÓ
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017 
H  Dijous, de 18 a 19 h

SEVILLANES, AVANÇAT
M Mireia Granado
D  A partir del 19 d’octubre de 2017
H  Dijous, de 19 a 20 h

Més informació i inscripcions d’aquesta 
activitat: dimarts 19 de setembre, 
de 18 a 19 h i dijous 21 de setembre, 
de 19 a 20 h al CC Can Pantiquet. 

Si voleu  informació de la resta d’ activitats 
programades per l’Associació de Veïns de 
Can Pantiquet, poseu-vos en contacte amb 
l’entitat.

-----------------
ENSENYA’M EL QUE SAPS
Tens coses interessants per ensenyar als 
altres? Activitats fetes per persones 
voluntàries 

CONVERSES EN CATALÀ
Practica el català passejant per Mollet i 
Gallecs mentre parlem de la seva història 
recent, de les vivències personals que 
tenim cadascú de Mollet (quan i com vam 
arribar-hi), dels noms dels carrers on 
vivim... També cuinarem un plat típic de la 
cuina del país i dels llocs de procedència 
dels participants. Tot això, amanit amb 
cançons.
M Grup de voluntaris i voluntàries de Mollet
D  Del 5 d’octubre al 14 desembre de 2017
H  Dijous, de 10 a 12 h
Q Gratuït 

VIDEOFÒRUM

The Picture Show Cineforum 
Cicle de pel·lícules de tots els temps de 
cinema fantàstic i de terror en VOSE, amb 
un fòrum posterior, on descobriràs  curiosi-
tats i anècdotes de les pel·lícules i dels 
seus protagonistes. 
O  Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM i 
 Club de Rol Inner Circle
D  2n divendres de mes 
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure. No recomanada per als   
 menors de 18 anys.

-----------------
CAN PANTIQUET ÉS MÚSICA 
I MOLT MÉS. VIU EL CÍVIC!
Jornada d’activitats per a tots els públics a 
l’interior i exterior del centre cívic, amb 
sessió de discoteca familiar, tallers 
infantils per als més petits i públic familiar,  
jocs de rol, cinema i concerts de música en viu.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès, Associació  
 de Música i Art de Mollet del Vallès   
    AMAM, Associació Rosa dels Vents de   
 Mollet del Vallès i Associació de Rol Inner
    Circle 
D  Dissabte 7 d’octubre
H  A les 17 h
Q  Entrada lliure

-----------------
MÚSICA AL CÍVIC 
 
DISCOTECA PER 
A PETITS I GRANS  
Espai familiar perquè els més grans i els 
més petits ballin la música que més 
t’agrada amb els teus amics, companys i 
família, en una discoteca feta a la teva 
mida per començar d’una forma divertida 
el cap de setmana. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
D  4t divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 17.30 h
Q  Entrada lliure

DIRECTE AL CÍVIC
Cicle de concerts de diferents estils 
musicals de grups emergents i temàtiques 
del calendari festiu per gaudir de la música 
en viu.
O  Associació de Música i Art de Mollet del   
 Vallès AMAM
D 1r divendres de mes
    Puntualment pot haver-hi un canvi de data,  
 que es comunicarà amb antelació.
H  Divendres, a les 21.30 h
Q  Entrada lliure (taquilla inversa)

-----------------
AVANÇAMENT DEL 
SEGON QUADRIMESTRE 
 
DEVILFEST 2018
VII Festival de Metal   
Setena edició del concurs de música metal 
de Mollet amb la participació del públic 
en l’elecció del grup guanyador. 
Al voltant d’aquest concurs es 
programaran diverses activitats 
relacionades amb la música metal.
O Associació de Música 
 i Art de Mollet del Vallès AMAM
D  Semifinals: divendres 2,16 i 23 
 de març de 2018
H Divendres, a les 21.30 h
    La final del festival serà el dissabte 
 28 d’abril, a les 18.30 h, al Mercat Vell.

CENTRE CÍVIC CAN PANTIQUET CENTRE CULTURAL LA MARINETA CURS 2017/2018  PÀGINA 09



-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles
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-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ
Tallers orientats a aconseguir 
l’apoderament de les dones en diverses 
àrees de la seva vida.

COACHING LABORAL PER A 
DONES A L’ATUR A PARTIR 
DE 45 ANYS
Descobreix-te en aquest nou moment de la 
teva vida, per reorientar-te laboralment o 
personalment, i reconnecta amb les teves 
competències i habilitats, a través de 
diverses sessions grupals i individuals. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Núria Tabares, coach laboral 
 i Maren Navarro, psicòloga i dinamitzadora   
 de mindfulness
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 30 de gener de 2018
H  Dimarts, de 17.30 a 21.30 h
Q  Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA 
PARTICIPATIVA I CREATIVA 
PER A DONES AMB TELÈFON 
INTEL·LIGENT (SMARTPHONE)
Et proposem eines pràctiques per millorar 
les teves fotografies, alhora que es 
treballaran aspectes creatius i d’apodera-
ment, i reflexionarem sobre el que ens 
preocupa, motiva i apropa com a dones.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Anna Rodríguez, fotògrafa 
 i integradora social
D  Del 16 d’octubre al 20 de novembre
H  Dilluns, de 19 a 21 h
Q  47 €

CICLE DE DONA 
I ALIMENTACIÓ
Aprèn a alimentar-te de forma saludable 
en diferents etapes del cicle vital de les 
dones.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
H  Dimecres, de 18 a 20.30 h
Q 15 € per sessió

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A LA MENSTRUACIÓ
D 18 d’octubre 

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A L’EMBARÀS
D 25 d’octubre

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A LA MENOPAUSA
D 8 de novembre

DONES I DINERS: APRÈN 
A ORGANITZAR I GESTIONAR 
LA TEVA ECONOMIA
Planifica les despeses: tipus de despesa, 
pressupost personal... Pren el control de la 
teva economia! En aquest taller pràctic 
farem un pla financer personal d’acord 
a la situació i als hàbits de les dones 
participants.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Silvia Ribas, educadora 
 i coach financera per a dones
D  Del 26 d’octubre al 16 de novembre
H  Dijous, de 18.30  a 20.30 h
Q  25 €

CONEIX ELS ARQUETIPS 
FEMENINS
Troba un espai on descobrir la naturalesa 
cíclica de les dones, lluny d’estereotips i a 
través de la connexió profunda i subtil amb 
tu mateixa. Una oportunitat per adonar-te i 
conèixer-te, a través de les quatre cares de 
la lluna, de les quatre estacions, de quatre 
energies i formes de viure diferents, que 
totes les dones habitem al llarg de cada 
cicle menstrual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Raquel Santiago, 
 psicoterapeuta Gestalt Sistemàtica i   
 Maribel Pérez, psicoterapeuta 
 Gestalt infantil  
D Del 19 d’octubre al 16 de novembre
H Dijous, de 19 a 21 h
Q 32 €

CUINA AFRODISÍACA 
Treu la teva faceta més sensual a través de 
la cuina; coneix els poders afrodisíacs 
utilitzats des de fa segles per les dones per 
activar el desig, el plaer i la llibertat. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  27 d’octubre 
H  Divendres, de 19 a 21 h
Q 15 €

PARAULES QUE DIU EL COS. 
TALLER D’ESCRIPTURA 
ERÒTICA
El llenguatge és una eina clau per 
reconèixer i expressar el desig i alliberar les 
emocions més ocultes i profundes. Triem 
fer-ho juntes, per tal de què la potència 
pugui fluir d’una a una altra, i alimen-
tar-nos mútuament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Slavina Pérez, artista multimèdia en l’àmbit  
 de recerca i producció sobre les polítiques   
 del cos
D  3 i 10 de novembre
H  Divendres, de 19 a 21 h
Q  25 €

COM APRENDRE A DIR NO 
I SER ASSERTIVES 
A LES NOSTRES VIDES
Millora les habilitats comunicatives per 
guanyar confiança i seguretat, i aprèn a 
posar límits en les teves relacions 
personals, de forma sana i assertiva, per 
poder dir no quan ho decideixis fer, sense 
culpabilitat.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mª José Chinchilla, psicòloga
D Del 17 d’octubre al 21 de novembre
H Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q 30 €

-----------------
ALTRES TALLERS

DESCOBREIX L’EXPERIÈNCIA 
DE L’ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Apaga el pilot automàtic i agafa el control 
del teu dia a dia. T’ajudarem a sentir-te 
més lliure i, per tant, més feliç!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Maren Navarro, psicòloga 
   i dinamitzadora de mindfulness
D Del 2 al 23 d’octubre
H Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q 20 €

CUINA DE TARDOR
Amb el canvi d’estació i l’arribada del fred 
canviem el receptari! Sopes, cremes, 
llegums... Aprèn a cuinar plats saludables i 
deliciosos amb els productes  que ens 
porta la tardor!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D Del 9 al 30 d’octubre
H Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Q 32 €

CUINAR AMB CEREALS
Cada cop trobem més cereals que podem 
incloure a la nostre dieta per fer-la més 
saludable: fajol, mill, quinoa, espelta, xia. 
Però en coneixem les  propietats i com 
cuinar-los? Amb aquest curs tindràs totes 
les claus per?.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D Del 6 al 13 de novembre
H Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Q 20 €

NADAL GURMET
Vols sorprendre els teus convidats aquest 
Nadal? No vols deixar per última hora la tria 
del menú d’aquestes festes? Aquest és el 
teu curs!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 4 a l’11 de desembre
H  Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Q 25 €

CUINA EN FAMÍLIA
Arriben els diverdivendres! Vine al Barcala 
a les tardes d’hivern per passar una estona 
divertida cuinant en família!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
H  Divendres, de 17.30 a 19.30 h
Q  25 € (preu d’adult més menor/ per sessió)

CUINEM DELICIOSES 
PIZZES I GELATINES!
D  20 d’octubre

CUINEM GALETES DIVERTIDES I 
PANETS D’HAMBURGUESA!
D 17 de novembre

CUINEM CROQUETES DE VERDURES I 
PASTIS DE FORMATGE PER LLEPAR-SE 
ELS DITS!
D 15 de desembre

TÈCNIQUES 
DE RELAXACIÓ
Aprèn a cuidar i a revitalitzar el teu cos i la 
teva ment a través de diferents tècniques 
com l’automassatge, el ioga, el txikung, etc.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny 2018
H Dimecres, de 18.30 a 20 h
Q 70 € (quadrimestre)

TAITXÍ 
Posa la saviesa mil·lenària xinesa al teu 
abast.
O Associació de Dones Àgora
M Xin Hong Lai
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 70 € (quadrimestre)
 
IOGA
Practica tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos.
O Associació de Dones Àgora
M Franc Basses
D Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q 75 € (quadrimestre)

 
DIBUIX I PINTURA 
Inicia’t en diferents tècniques pictòriques 
per gaudir pintant i dibuixant (carbonet, 
sanguina, aquarel·la, acrílic, oli, etc.). 
O Associació d’ Artistes Plàstiques CREA
M Àngela Navarro, llicenciada en belles arts
D Del 2 d’octubre de 2017 
   al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 16 a 18 h
Q 65 € (quadrimestre)

RENOVA LA TEVA DECORACIÓ 
AMB LA PINTURA AL GUIX 
(CHALK PAINT)
Descobreix la pintura al guix i  la possibili-
tat de desenvolupar la teva creativitat a 
través de senzilles tècniques per donar un 
nou aire a petits mobles i diferents objec-
tes decoratius. 
O  Associació d’ Artistes Plàstiques CREA
M  Àngela Navarro, llicenciada en belles arts
D  Del 9 d’octubre al 13 de novembre de 2017 
H  Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q  29 €

-----------------
ENSENYA’M EL QUE SAPS!
Tens coses interessants per ensenyar a 
altres persones? Activitats fetes per 
persones voluntàries.
 
TASTETS DEL MÓN
Vine a conèixer altres cuines com la 
marroquina, la mauritana o la xinesa i, si 
t’animes, comparteix alguna recepta teva!
O  Ajuntament del Mollet del Vallès
M Persones convidades de diferents països
D  Del 20 d´ octubre de 2017 
 al 15 de juny de 2018
H 3er divendres de mes, de 10 a 11.30 h
Q  Gratuïta

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 

POLSERES CANDELA
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
 Col. Obra Social Sant Joan de Déu
D Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 17 a 20 h 
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia.

-----------------
TERTÚLIES EN FEMENÍ
Espai de tertúlia i conversa sobre temes i 
relats de vida de les dones.

SEXUALITAT FEMENINA, 
LA GRAN DESCONEGUDA
Veritats i mentides que ens han explicat o 
que no ens han explicat sobre la sexualitat 
femenina. 
M Elena Crespi. Sexòloga, psicòloga 
 i terapeuta de parella
D  27 d’octubre
H  Divendres, a les 19 h
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DONES I FEMINISMES. 
TREBALLS D’INVESTIGACIÓ
Presentació de les experiències investiga-
dores d’alumnat dels instituts de la ciutat.
M Alumnat de l’Institut Aiguaviva
D  26 de gener
H  Divendres, a les 19 h

REPTES DEL FEMINISME 
DEL SEGLE XXI
L’Associació de Dones Àgora programarà 
al llarg del període diverses conferències 
en el marc del Seminari Obert: 
Reptes del feminisme en el segle XXI. 
Els temes de les conferencies i les dates es 
concretaran més endavant i s'hi informarà 
degudament.
M Associació de Dones Àgora
H  Divendres, a les 19 h

-----------------
EXPOSICIONS EN FEMENÍ
Espai expositiu orientat a donar a conèixer 
dones que creen en l’àmbit professional o 
com a aficionades i altres creacions que 
tenen a veure amb la temàtica de la dona.
H Inauguracions a les 19 h

VISIONS DE VIDA
Enric Montañá
O  CREA
D  Del 6 d’octubre al 3 de novembre

EXPOSICIÓ EN MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Antoni Hidalgo
D  Del 17 de novembre al 15 de desembre

SABATES VERMELLES
CREA
D Del 12 de gener al 9 de febrer

-----------------
HISTÒRIA EN FEMENÍ
Espai expositiu, on es fa memòria de les 
aportacions d’algunes de les dones que 
han fet història.

MARIA ZAMBRANO, FILÒSOFA
Del 6 d’octubre al 3 de novembre

ÁNGELES SANTOS, PINTORA
Del 17 de novembre al 15 de desembre

CATERINA ALBERT, ESCRIPTORA
Del 12 de gener al 9 de febrer



-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
TALLERS EN FEMENÍ
Tallers orientats a aconseguir 
l’apoderament de les dones en diverses 
àrees de la seva vida.

COACHING LABORAL PER A 
DONES A L’ATUR A PARTIR 
DE 45 ANYS
Descobreix-te en aquest nou moment de la 
teva vida, per reorientar-te laboralment o 
personalment, i reconnecta amb les teves 
competències i habilitats, a través de 
diverses sessions grupals i individuals. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Núria Tabares, coach laboral 
 i Maren Navarro, psicòloga i dinamitzadora   
 de mindfulness
D  Del 17 d’octubre de 2017 
 al 30 de gener de 2018
H  Dimarts, de 17.30 a 21.30 h
Q  Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA 
PARTICIPATIVA I CREATIVA 
PER A DONES AMB TELÈFON 
INTEL·LIGENT (SMARTPHONE)
Et proposem eines pràctiques per millorar 
les teves fotografies, alhora que es 
treballaran aspectes creatius i d’apodera-
ment, i reflexionarem sobre el que ens 
preocupa, motiva i apropa com a dones.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Anna Rodríguez, fotògrafa 
 i integradora social
D  Del 16 d’octubre al 20 de novembre
H  Dilluns, de 19 a 21 h
Q  47 €

CICLE DE DONA 
I ALIMENTACIÓ
Aprèn a alimentar-te de forma saludable 
en diferents etapes del cicle vital de les 
dones.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
H  Dimecres, de 18 a 20.30 h
Q 15 € per sessió

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A LA MENSTRUACIÓ
D 18 d’octubre 

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A L’EMBARÀS
D 25 d’octubre

ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
PER A LA MENOPAUSA
D 8 de novembre

DONES I DINERS: APRÈN 
A ORGANITZAR I GESTIONAR 
LA TEVA ECONOMIA
Planifica les despeses: tipus de despesa, 
pressupost personal... Pren el control de la 
teva economia! En aquest taller pràctic 
farem un pla financer personal d’acord 
a la situació i als hàbits de les dones 
participants.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Silvia Ribas, educadora 
 i coach financera per a dones
D  Del 26 d’octubre al 16 de novembre
H  Dijous, de 18.30  a 20.30 h
Q  25 €

CONEIX ELS ARQUETIPS 
FEMENINS
Troba un espai on descobrir la naturalesa 
cíclica de les dones, lluny d’estereotips i a 
través de la connexió profunda i subtil amb 
tu mateixa. Una oportunitat per adonar-te i 
conèixer-te, a través de les quatre cares de 
la lluna, de les quatre estacions, de quatre 
energies i formes de viure diferents, que 
totes les dones habitem al llarg de cada 
cicle menstrual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Raquel Santiago, 
 psicoterapeuta Gestalt Sistemàtica i   
 Maribel Pérez, psicoterapeuta 
 Gestalt infantil  
D Del 19 d’octubre al 16 de novembre
H Dijous, de 19 a 21 h
Q 32 €

CUINA AFRODISÍACA 
Treu la teva faceta més sensual a través de 
la cuina; coneix els poders afrodisíacs 
utilitzats des de fa segles per les dones per 
activar el desig, el plaer i la llibertat. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  27 d’octubre 
H  Divendres, de 19 a 21 h
Q 15 €

PARAULES QUE DIU EL COS. 
TALLER D’ESCRIPTURA 
ERÒTICA
El llenguatge és una eina clau per 
reconèixer i expressar el desig i alliberar les 
emocions més ocultes i profundes. Triem 
fer-ho juntes, per tal de què la potència 
pugui fluir d’una a una altra, i alimen-
tar-nos mútuament.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Slavina Pérez, artista multimèdia en l’àmbit  
 de recerca i producció sobre les polítiques   
 del cos
D  3 i 10 de novembre
H  Divendres, de 19 a 21 h
Q  25 €

COM APRENDRE A DIR NO 
I SER ASSERTIVES 
A LES NOSTRES VIDES
Millora les habilitats comunicatives per 
guanyar confiança i seguretat, i aprèn a 
posar límits en les teves relacions 
personals, de forma sana i assertiva, per 
poder dir no quan ho decideixis fer, sense 
culpabilitat.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Mª José Chinchilla, psicòloga
D Del 17 d’octubre al 21 de novembre
H Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q 30 €

-----------------
ALTRES TALLERS

DESCOBREIX L’EXPERIÈNCIA 
DE L’ATENCIÓ PLENA 
(MINDFULNESS)
Apaga el pilot automàtic i agafa el control 
del teu dia a dia. T’ajudarem a sentir-te 
més lliure i, per tant, més feliç!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Maren Navarro, psicòloga 
   i dinamitzadora de mindfulness
D Del 2 al 23 d’octubre
H Dilluns, de 19.30 a 21 h
Q 20 €

CUINA DE TARDOR
Amb el canvi d’estació i l’arribada del fred 
canviem el receptari! Sopes, cremes, 
llegums... Aprèn a cuinar plats saludables i 
deliciosos amb els productes  que ens 
porta la tardor!
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D Del 9 al 30 d’octubre
H Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Q 32 €

CUINAR AMB CEREALS
Cada cop trobem més cereals que podem 
incloure a la nostre dieta per fer-la més 
saludable: fajol, mill, quinoa, espelta, xia. 
Però en coneixem les  propietats i com 
cuinar-los? Amb aquest curs tindràs totes 
les claus per?.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D Del 6 al 13 de novembre
H Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Q 20 €

NADAL GURMET
Vols sorprendre els teus convidats aquest 
Nadal? No vols deixar per última hora la tria 
del menú d’aquestes festes? Aquest és el 
teu curs!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D  Del 4 a l’11 de desembre
H  Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Q 25 €

CUINA EN FAMÍLIA
Arriben els diverdivendres! Vine al Barcala 
a les tardes d’hivern per passar una estona 
divertida cuinant en família!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
H  Divendres, de 17.30 a 19.30 h
Q  25 € (preu d’adult més menor/ per sessió)

CUINEM DELICIOSES 
PIZZES I GELATINES!
D  20 d’octubre

CUINEM GALETES DIVERTIDES I 
PANETS D’HAMBURGUESA!
D 17 de novembre

CUINEM CROQUETES DE VERDURES I 
PASTIS DE FORMATGE PER LLEPAR-SE 
ELS DITS!
D 15 de desembre

TÈCNIQUES 
DE RELAXACIÓ
Aprèn a cuidar i a revitalitzar el teu cos i la 
teva ment a través de diferents tècniques 
com l’automassatge, el ioga, el txikung, etc.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Remei Sendrós, terapeuta natural
D Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny 2018
H Dimecres, de 18.30 a 20 h
Q 70 € (quadrimestre)

TAITXÍ 
Posa la saviesa mil·lenària xinesa al teu 
abast.
O Associació de Dones Àgora
M Xin Hong Lai
D Del 5 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dijous, de 19.30 a 21 h
Q 70 € (quadrimestre)
 
IOGA
Practica tècniques de relaxació i descans 
de la ment i del cos.
O Associació de Dones Àgora
M Franc Basses
D Del 3 d’octubre de 2017 al 5 de juny de 2018
H Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q 75 € (quadrimestre)

 
DIBUIX I PINTURA 
Inicia’t en diferents tècniques pictòriques 
per gaudir pintant i dibuixant (carbonet, 
sanguina, aquarel·la, acrílic, oli, etc.). 
O Associació d’ Artistes Plàstiques CREA
M Àngela Navarro, llicenciada en belles arts
D Del 2 d’octubre de 2017 
   al 4 de juny de 2018
H Dilluns, de 16 a 18 h
Q 65 € (quadrimestre)

RENOVA LA TEVA DECORACIÓ 
AMB LA PINTURA AL GUIX 
(CHALK PAINT)
Descobreix la pintura al guix i  la possibili-
tat de desenvolupar la teva creativitat a 
través de senzilles tècniques per donar un 
nou aire a petits mobles i diferents objec-
tes decoratius. 
O  Associació d’ Artistes Plàstiques CREA
M  Àngela Navarro, llicenciada en belles arts
D  Del 9 d’octubre al 13 de novembre de 2017 
H  Dilluns, de 18.30 a 20 h
Q  29 €

-----------------
ENSENYA’M EL QUE SAPS!
Tens coses interessants per ensenyar a 
altres persones? Activitats fetes per 
persones voluntàries.
 
TASTETS DEL MÓN
Vine a conèixer altres cuines com la 
marroquina, la mauritana o la xinesa i, si 
t’animes, comparteix alguna recepta teva!
O  Ajuntament del Mollet del Vallès
M Persones convidades de diferents països
D  Del 20 d´ octubre de 2017 
 al 15 de juny de 2018
H 3er divendres de mes, de 10 a 11.30 h
Q  Gratuïta

-----------------
ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE 

POLSERES CANDELA
La història comença amb la Candela, una 
nena ingressada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per leucèmia, que va començar a fer 
polseres per omplir les llargues hores. 
Dues amigues seves van tenir la idea 
d’anomenar-les Candela. Col·labora amb 
aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a 
recaptar fons per a la recerca del càncer 
infantil.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
 Col. Obra Social Sant Joan de Déu
D Del 3 d’octubre de 2017 al 7 de juny de 2018
H Dimarts i dijous, de 17 a 20 h 
Q  Gratuïta. Pots venir l’estona que vulguis. 
 No cal inscripció prèvia.

-----------------
TERTÚLIES EN FEMENÍ
Espai de tertúlia i conversa sobre temes i 
relats de vida de les dones.

SEXUALITAT FEMENINA, 
LA GRAN DESCONEGUDA
Veritats i mentides que ens han explicat o 
que no ens han explicat sobre la sexualitat 
femenina. 
M Elena Crespi. Sexòloga, psicòloga 
 i terapeuta de parella
D  27 d’octubre
H  Divendres, a les 19 h

Per aprendre català i perfeccionar-ne els 
coneixements. Diferents horaris nivells. 
Informació i inscripció al Servei Local de 
Català.

-----------------
INSCRIPCIONS 
1R QUADRIMESTRE
Exalumnes
12 i 13 de setembre, de 10 a 13 h 
Torn general 
del 14 al 22 de setembre
14 i 15 de setembre de 10 a 13 h
Del 18 al 22 de setembre, de dilluns a 
dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h; 
divendres, de 10 a 13 h.
El curs començarà el 25/26 de setembre 
de 2016

-----------------
INSCRIPCIONS 
2N QUADRIMESTRE
Del 5 al 9 de febrer de 2018, 
de dilluns a dijous, de 10 a 13  h 
i de 16 a 19.30 h; divendres, de 10 a 13 h
El curs començarà 
el 12/13 de febrer de 2018

 

-----------------
ASSOCIACIONS CULTURALS 
DE MÚSICA I DANSA
Si vols tocar, cantar o dansar, posa’t en 
contacte amb les entitats següents:

ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS
info@ampc.com
www.89ampc.com
https://www.facebook.com/89ampc

FÒRUM ABELLÓ. ASSOCIACIÓ 
MUSICAL SARSUELA DE MOLLET
padilfo2008@yahoo. 
http://www.forumabello.es

ESTOC DE VEUS- COR SANT VICENÇ
estocdeveus@gmail.com
https://twitter.com/estocdeveus
https://www.facebook.com/estocde-
veus.mdv/

SOCIETAT CORAL EL CLAVELL
artribas@gmail.com

CORAL CAPELLA DE MÚSICA 
SANTA MARIA
pbernial@gmail.com

BALL DE GITANES I ESBART DANSAIRE
info@esbartmollet.cat
www.esbartmollet.cat
https://twitter.com/EsbartMollet
https://www.facebook.com/esbartdansai-
rede.mollet

-----------------
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

CRA’P
CRA’P – pràctiques de creació i recerca 
artística és una associació sense afany de 
lucre creada a finals de l’any 2010, amb 
l’objectiu de generar un lloc compartit, on 
conflueixen diverses activitats i pràctiques 
artístiques que treballen i reflexionen 
entorn el cos.

Et proposem diverses activitats com: 
tallers regulars i intensius, residències 
artístiques, presentacions públiques, 
entrenaments, laboratoris, seminaris, 
publicacions i projectes en xarxa.

Algunes d’aquestes activitats s’adrecen als 
professionals de les arts escèniques i 
d’altres, a qualsevol persona interessada, 
tant adulta, com infant o jove. No és 
necessari tenir experiència prèvia. 

Per seguir-nos i saber-ne més, pots 
escriure a: 
info@cra-p.org 
o consultar el web:
www.cra-p.org
Espai CRA’P
C. Anselm Clavé, 67, 3r
Mollet del Vallès.

CATALÀ 
PER A ADULTS

MÉS PROPOSTES 

CULTURALS
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DONES I FEMINISMES. 
TREBALLS D’INVESTIGACIÓ
Presentació de les experiències investiga-
dores d’alumnat dels instituts de la ciutat.
M Alumnat de l’Institut Aiguaviva
D  26 de gener
H  Divendres, a les 19 h

REPTES DEL FEMINISME 
DEL SEGLE XXI
L’Associació de Dones Àgora programarà 
al llarg del període diverses conferències 
en el marc del Seminari Obert: 
Reptes del feminisme en el segle XXI. 
Els temes de les conferencies i les dates es 
concretaran més endavant i s'hi informarà 
degudament.
M Associació de Dones Àgora
H  Divendres, a les 19 h

-----------------
EXPOSICIONS EN FEMENÍ
Espai expositiu orientat a donar a conèixer 
dones que creen en l’àmbit professional o 
com a aficionades i altres creacions que 
tenen a veure amb la temàtica de la dona.
H Inauguracions a les 19 h

VISIONS DE VIDA
Enric Montañá
O  CREA
D  Del 6 d’octubre al 3 de novembre

EXPOSICIÓ EN MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Antoni Hidalgo
D  Del 17 de novembre al 15 de desembre

SABATES VERMELLES
CREA
D Del 12 de gener al 9 de febrer

-----------------
HISTÒRIA EN FEMENÍ
Espai expositiu, on es fa memòria de les 
aportacions d’algunes de les dones que 
han fet història.

MARIA ZAMBRANO, FILÒSOFA
Del 6 d’octubre al 3 de novembre

ÁNGELES SANTOS, PINTORA
Del 17 de novembre al 15 de desembre

CATERINA ALBERT, ESCRIPTORA
Del 12 de gener al 9 de febrer



-----------------
CURSOS I TALLERS

-----------------
ARTS PLÀSTIQUES 
I OFICIS ARTÍSTICS

ESCULTURA CREATIVA
Per introduir-te a l'escultura de manera 
progressiva. No és necessari disposar de 
coneixements tècnics específics. 
Descobreix nous llenguatges plàstics 
expressius i diverteix-te amb els materials. 
Visualitzaràs diferents artistes que 
t’inspiraran per fer petits treballs 
escultòrics i podràs fer servir les seves 
mateixes tècniques i desenvolupant, 
alhora, el teu llenguatge creatiu. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès.    
 Joventut Mollet
M Susana Malagón, escultora  
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
    Del 10 de gener al 14 de març de 2018 
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h 
Q  Gratuït (cursos de 15 hores)

JOIERIA BÀSICA 
D’INICIACIÓ
Descobreix l’ofici de joier i aprèn a calar, 
llimar, esmerilar, polir, soldar... i crea les 
teves primeres joies a partir dels teus  
propis dissenys, amb diferents tècniques 
i materials.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
    De l’11 de gener al 15 de  març de 2018 
    Del 22 de març al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 17 a 18.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

JOIERIA BÀSICA, 
NIVELL AVANÇAT
Aprofundeix en els coneixements de l’ofici 
de joier, tant en els aspectes conceptuals, 
simbòlics i expressius com en els formals 
i estètics de la joieria. 
Dissenya i crea les teves joies!
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Joan Rovira, joier
D  Del 5 d’octubre 
 al 14 de desembre de 2017 
 De l’11 de gener 
 al 15 de  març de 2018 
 Del 22 de març 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19 a 20.45 h 
Q  86 €. Material inclòs

LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE 
D’ IL·LUSTRACIÓ PER A UNA 
EDICIÓ MOLT PERSONAL
Descobreix el llibre, com a forma d’expres-
sió artística, on plecs i formats juguen amb 
el llenguatge personal de cada participant. 
En aquest taller practicaràs amb diferents 
enquadernacions i processos gràfics 
artesanals per il·lustrar el propi prototip, 
tenint present la relació entre contenidor i 
contingut. Faràs incursions en la impressió 
artesanal, en el collage i en l'escriptura 
creativa per a una narració visual. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Joventut Mollet
M Elisa Pellacani, historiadora d’art, 
 il·lustradora i projectista graficoeditorial,   
 amb la col·laboració de l’Escola Itinerant   
 del Llibre
D  8, 15 i 22 de novembre de 2017 
H  Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Q  Gratuït 

-----------------
L’ART DEL PENSAMENT 
I DE LA CIÈNCIA 

ESTÈTICA I IDEOLOGIA
A través d’un recorregut històric, entén 
com s’ha concebut la bellesa al llarg de la 
història occidental i alhora  relaciona cada 
concepció de la bellesa amb els motius  
ideològics i les lluites socials del context 
en què apareix. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro, professor de filosofia
D  11, 18 i 25 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 19  a 20.30 h
Q  15 €

VIDEOPOESIA
Coneix la poesia audiovisual i el gènere 
videopoètic. La relació entre la imatge i la 
poesia. Estudiaràs la història del gènere a 
través del visionat i comentari d'obres 
i aprendràs la  creació de videopoemes. 
Adreçat a joves de 18 a 30 anys.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Lis Costa, professora de la Universitat de   
 Barcelona. Membre del grup de recerca   
 POCIÓ poesia i educació de la UB,  
 fundadora i codirectora d'Habitual Video   
 Team, directora Flux, festival de vídeo   
 d'autor i Influx, festival d'arts escèniques   
 audiovisuals.
D  7, 14 i 21 de novembre de 2017 
H  Dimarts, de 18.30 a les 20 h 
Q Gratuït

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
EINSTEIN, LA RELATIVITAT 
I EL NOSTRE UNIVERS
Coneix les idees principals de la relativitat, 
aplicades a la cosmologia fins a arribar a 
lesteories més modernes dels universos 
paral·lels i les ones gravitacionals.

FÍSICA QUÀNTICA 
A L´ABAST DE TOTHOM
Endinsa’t en el món microscòpic per 
descobrir el seu misteriós funcionament i 
coneix els grans avenços tecnològics 
basats en les teories quàntiques.
MATEMÀTIQUES 
DE LA VIDA DIÀRIA
Aprèn les aplicacions de la matemàtica 
amb diferents aspectes a vegades inespe-
rats de les nostres vides, sense necessitat 
de tenir coneixements previs. Loteries, 
tipus d´interès, hipoteques, seguretat de 
les compres per Internet, jugar a la ruleta, 
anècdotes divertides que, en definitiva, 
mai ens han explicat a les escoles ni en els 
llibres de text.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Salvador Bonshoms, catedràtic 
 de secundària de física i química, 
 i llicenciat en farmàcia
D  14, 21 i 28 de novembre de 2017
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

-----------------
ART  DE LA DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA 
PER A ADULTS
Si t’has introduït  en el món de la dansa  
i el moviment, en el món de la interpretació 
i estàs interessat en la preparació tècnica  
contemporània i en el desenvolupament 
creatiu, aquest curs, obre un espai per 
entrenar el cos, despertar la seva intuïció
 i sensibilitat, l’harmonia, la flexibilitat, la 
força, la coordinació, l’orientació, 
l’expressivitat, la musicalitat i la precisió 
en el moviment.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Luci Sánchez, graduada en dansa
D  1r Q Del 2 d’octubre de 2017 
 al 7 de febrer de 2018
    2n Q Del 12 de febrer al 13 de juny 
 de 2018
H  Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.45 h
Q  130 € (quadrimestre de 40 hores)
* Inscripcions: 18/09/2017 a l’OAC i on-line; 
a partir del 19/09/2017 on-line
i al CC La Marineta. Taller: Aula de Dansa 
(Can Gomà, carrer de Castelao, 2) 
 

-----------------
ARTS MUSICALS

VIU  L’ÒPERA
Introdueix-te en el món de l’òpera de  
manera amena i divertida, amb històries i 
anècdotes, descobreix i treballa òperes 
diverses, amb les millors versions i amb 
cantants inoblidables. Es faran audicions 
de fragments d’òpera, sempre amb suport 
visual, es comentaran i es donarà a 
conèixer el llenguatge amb què s’expressa 
aquest gènere i les claus per entendre’l.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Rosa Maria Carbonell, periodista 
 i divulgadora musical
D  Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
     Del 10 de gener al 14 de març de 2018
     Del 21 de març al 30 de maig de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Q  50 € (quadrimestre)

INICIACIÓ 
A LA VEU I AL CANT
En aquest curs aprendràs a reconèixer la 
teva veu, a utilitzar-la correctament com a 
mitjà d’expressió musical i t’iniciaràs en la 
tècnica vocal del cant modern.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 al 31 de maig 
 de 2018 
H  Dijous, de 17.30 a 19 h
Q  67 € (quadrimestre)

VEU I CANT 
Aprofundeix en els fonaments bàsics de la 
tècnica vocal aplicada a tots els estils 
moderns com el pop, el soul, el blues o el 
funk. Coneix el que és el Middle Voice per 
unificar la teva veu des de tons greus a 
aguts; explora la teva tessitura i utilitza 
tots els seus matisos per potenciar la teva 
expressivitat.                         
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Diana Shinkoreit, professora de veu i cant
D  Del 5 d’octubre de 2017 
 al 31 de maig de 2018 
H  Dijous, de 19.15 a 20.45 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
INICIACIÓ
T’agradaria tocar cançons amb la guitarra? 
En aquest curs d’iniciació de guitarra 
espanyola o acústica aprendràs els acords 
bàsics per a aquest instrument.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de  2018
H Divendres, de 17 a 18.30 h
Q 67 € (quadrimestre)

GUITARRA, 
NIVELL INTERMEDI
Curs de guitarra espanyola o acústica, en el 
qual aprendràs a tocar cançons, ritmes i 
acords avançats.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Pelegrí Bernial, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 
 a l’1 de juny de 2018
H  Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
WORKSHOPS 

SCRAPBOOKING. 
EL  FILFERRO 
Coneix les possibilitats que ofereix el 
filferro i crea filigranes decoratives, 
enllaçant, fent nusos per poder ser 
capaços de fer les nostres escultures i 
complements per als nostres projectes 
d’scrap. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

SCRAPBOOKING. 
NIU NADALENC
Aprèn la transferència gràfica, un procés de 
baix cost i d’acabat perfecte, amb el qual es 
fa possible plasmar qualsevol tipus 
d’imatge sobre una àmplia varietat de 
materials i objectes. Descobreix aquesta 
tècnica combinada amb altres materials: 
paper decoratiu, vegetació natural, corda, 
espelmes, etc. i crea un centre  nadalenc 
per decorar la taula o qualsevol racó durant 
les festes nadalenques.
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 1 de desembre de 2017
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

-----------------
ACTIVITATS INFANTILS
CURSOS I TALLERS

GUITARRA INFANTIL, 
INICIACIÓ
Vine amb la teva guitarra i aprèn des de 
l’inici i gaudeix aprenent acords, harmonia, 
escales i tècnica. 
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Alberto Rocha, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

GUITARRA INFANTIL, 
NIVELL INTERMEDI
Amplia els teus coneixements i aprèn  a 
tocar cançons, ritmes i acords avançats.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Sergi Martínez, professor de guitarra
D  Del 6 d’octubre de 2017 a l’1 de juny 
 de 2018
H  Divendres, de 17.45 a 19.15 h
Q  67 € (quadrimestre)

-----------------
AVANÇAMENT DEL SEGON 
QUADRIMESTRE

CORRENTS FILOSÒFICS 
CONTEMPORANIS
Vols introduir-te en la filosofia 
contemporània? Al llarg de les sessions, 
es contextualitzaran i comentaran les 
principals problemàtiques del pensament 
filosòfic de l’últim segle. Filosofia o 
filosofies? La filosofia analítica, fenomeno-
logia i hermenèutica, la tradició marxista, 
Postestructuralisme i desconstrucció.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M Joan Morro,  professor de filosofia
D 14, 21 i 28 de febrer de 2018
H  Dimecres, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

SCRAPBOOKING. 
ENCÀUSTICA 
En aquest taller, aprendràs la tècnica de la 
pintura encàustica, que es caracteritza per  
l'ús de la cera com a aglutinant dels 
pigments. La barreja té efectes  molt 
cobrents i és densa i cremosa. L’ acabat és 
una tècnica de poliment que es fa amb 
draps de lli sobre una capa de cera calenta. 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Gemma Garcia, artista plàstica
D 16 de febrer de 2018
H Divendres, de 17 a 20 h
Q 21 € (material a càrrec de l’alumne)

CIÈNCIA A L’ABAST DE 
TOTHOM. PÍNDOLES PER 
ENTENDRE LA CIÈNCIA 
MODERNA 
COM MEDICAR-SE BÉ. 
MEDICAMENTS AL·LOPÀTICS VERSUS 
MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS
Pautes per obtenir el màxim profit dels 
medicaments, evitar la sobremedicació i 
valorar de forma objectiva la utilitat dels 
medicaments homeopàtics.
SUPERBACTERIS, 
VIRUS EMERGENTS I VACUNES
Coneix la  problemàtica de les vacunes i 
dels antibiòtics en relació amb l´aparició de 
bacteris cada vegada més resistents, el 
fenòmen  els virus emergents provocada 
per la globalització, el canvi climàtic i el 
contacte amb els animals i amb les 
mesures preventives a casa i en els 
viatges.

SABEM EL QUE MENGEM? 
La qualitat dels aliments habituals. Saps 
valorar correctament els additius que la 
indústria alimentària utilitza? Coneix els 
components bàsics dels aliments, les 
seves funcions en l´organisme, l´energia 
diària que necessitem, els ingredients més 
perillosos per a la salut, les estratègies de 
la indústria alimentària, els additius (les E), 
els mites que circulen per Internet i aprèn 
què és el millor que podem consumir en les 
circumstàncies del món actual.
O  Ajuntament de Mollet del Vallès 
M Salvador Bonshoms, catedràtic de   
 secundària de física i química i llicenciat 
 en farmàcia
D  Del 6, 13 i 20 de març de 2018 
H  Dimarts, de 19 a 20.30 h
Q  15 €

EL VÍDEO COM 
A EINA DE DISCURS 
En els anys seixanta el video experimental 
va presentar un important vessant crític en 
l’àmbit social i polític, donant lloc a imatges 
amb intencionalitat estètica i contingut 
reivindicatiu.
Aquest taller t’oferirà les eines suficients 
per poder desenvolupar el teu (propi) 
videoart de la forma més senzilla. 
Utilitzaràs els programes genèrics que té 
qualsevol ordinador.
O Ajuntament de Mollet del Vallès- 
 Joventut Mollet 
M Raquel Avellaneda, artista multidisciplinària  
D  13, 20 i 27 de febrer de 2018
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Q  Gratuït

-----------------
EXPOSICIONS

Exposició Fira d’artesans: 
De la bici a la moto a Mollet. 
Indústria de les dues rodes 
Del 15 de setembre al 21 d’octubre de 2017

Naturally a book
Itinerari 2017 del X Festival Internacional 
del Llibre d’Artista i la Petita Edició de 
Barcelona
Elisa Pellacani i Associació ILDE
Del 3 de novembre al 16 de desembre 
de  2017

Premi de Fotografia 
Sant Vicenç
Del 12 al 31 de gener de 2018

Videoinstal·lació
Karel Farias                                                                          
Del  2 al 28 de febrer de 2018
                                            
8 de març. Artistes de Mollet                                               
Del 9 al 23 de març de 2018

Passadissos                                                      
Divendres 20 d’abril de 2018, a les 18.30 h  

Exposició Per molts anys!                                      
De l’11 de maig al 2 de juny de  2018
                                                                      
Marineta Emergents                                                               
Del 8 al 30 de juny de 2018

-----------------
CONVOCATÒRIES

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ
Si vols participar en el Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç i en l’exposició itinerant que 
es durà a terme a partir del  12 de gener de 
2018 al Centre Cultural La Marineta, pots 
adreçar-te al mateix centre o consultar les 
bases al web municipal i a les xarxes 
socials que s’indiquen en aquest apartat.

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
4 de maig de 2018, de les 20 a les 00 h

www.molletvalles.cat
www.facebook.com/juventutmollet
@ajmollet
bibliotecacanmula
www.facebook.molletvalles

-----------------
Inici dels cursos: 
2 d’octubre de 2017

Finalització dels cursos: 
21 de juny de 2018

Informació i inscripcions:
Dimecres 19 de setembre
Presencialment: 
Oficina d’Atenció Ciutadana  (OAC)
H de 8 a 19 h
Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1
Tel. 93 571 95 00, ext. 9595
En línia: 
vegeu el procediment a la pàg. 2
H de 8  a 19 h 

-----------------
ACTIVITATS ESPORTIVES 
DIRIGIDES PER A 
MAJORS DE 16 ANYS 
Un estil de vida actiu i practicar exercici físic 
amb freqüència és una molt bona forma de 
tenir cura de la salut. 
Escull la teva activitat!

TONO
Activitat de condicionament físic general de 
treball corporal que combina exercicis 
aeròbics, de força i resistència muscular 
mitjançant molts tipus de material i amb 
suport musical.
Ll Pavelló Municipal de Riera Seca
H Dilluns, dimecres i divendres, 
 de 9.30  a 10.30 h  
Q 55 € trimestre 
H Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h  
Q 42 € trimestre

Ll Pavelló Municipal de Plana Lledó
H Dilluns, dimecres i divendres, 
 de 15.15 a 16.15 h  
Q 55 €  trimestre 
H Dilluns i dimecres, de 15.15 a 16.15 h  
Q 42 € trimestre

PILATES
Aprèn a relaxar el cos i la ment amb un 
treball d’enfortiment de la musculatura i de 
consciència corporal que ajuda a mantenir 
l’equilibri del cos. Amb una respiració 
adequada, aconseguiràs un estat de 
relaxació que t’ajudarà a reduir l’estrès i les 
tensions musculars.
Escull el teu grup en funció del teu nivell.
Ll Pavelló Municipal de Riera Seca
H Grup iniciació: dimarts, de 17.30 a 18.30 h            
Q 35 € trimestre
H Grup intermedi: dimarts, de 18.30 a 19.30 h 
Q 35 €  trimestre

FIT DANCE
Activitat coreografiada d’intensitat mitjana, 
en què es treballa el ritme mitjançant 
suport musical.
Ll Pavelló Municipal de Riera Seca
H Dijous, de 18.30 a 19.30 h   
Q 21 €  trimestre

-----------------
NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ 

En cas de no tenir una assegurança 
mèdica privada que et cobreixi un 
accident esportiu, cal abonar l’import de la 
quota de la Mútua.

El primer trimestre s’ha de pagar a 
l’entitat financera amb la liquidació que et 
lliurarem en el moment de fer la inscripció. 
El segon i tercer trimestre es pot domiciliar 
o efectuar el pagament en efectiu a 
l’entitat bancària.

Si pots optar a una bonificació de la 
quota, has de presentar, en el moment de  
fer la inscripció, el certificat de la pensió o 
dels ingressos de cada membre de la 
unitat familiar. Aquest certificat es pot 
recollir a l’oficina de l’INS de Mollet, al 
carrer de Joaquim Mir, 75, darrere de 
l’ambulatori de Can Pantiquet.

Les places disponibles per a cada activitat 
són limitades i es tancarà la inscripció en 
el moment que quedin cobertes.

L’organització es reserva el dret de no 
iniciar una activitat, si el nombre de 
participants no cobreix el mínim previst i 
de tancar el grup, si en finalitzar el trimes-
tre no s’arriba al nombre mínim.

Cada participant és responsable de tenir 
un bon estat de salut que us permeti la 
pràctica esportiva en l’activitat que 
vulgueu inscriure-us i, en cas de patir 
alguna lesió o malaltia, cal que ho 
comuniquis al personal tècnic responsable 
de l’activitat.

No obstant això, és molt recomanable que 
totes les persones adultes que feu activitat 
física per primera vegada i especialment 
les que sou majors de 65 anys, passeu un 
reconeixement mèdic o demaneu opinió al 
vostre metge de família.

Si ets major  de 65 anys i vols participar en 
els grups adreçats a les persones majors 
de 16 anys és obligatori que presentis, 
abans d’iniciar l’activitat, una recomanació 
del vostre metge de família o un informe 
mèdic conforme tens l’aptitud per  poder 
participar-hi.

Si vols donar-te de baixa un cop iniciat el 
curs, ho heu de comunicar per escrit a la 
secció d’Esports de l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès. En cas de no comunicar la baixa 
abans del dia 20 de del mes, es tramitarà 
el rebut corresponent i hauràs de fer 
efectiu el pagament, encara que no hagis 
fet ús del servei.

Les dades personals que es faciliten en 
aquesta butlleta d’inscripció seran 
objecte de tractament, amb la finalitat 
exclusiva de mantenir la relació adminis-
trativa sol·licitada i s’inclouran en un fitxer 
informatitzat, del qual l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès és el responsable.

De conformitat amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, en relació 
amb aquest fitxer informatiu, teniu els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, drets que podeu exercir per escrit 
davant el mateix Ajuntament.

De conformitat amb la Llei orgànica 1/85, 
de 5 de maig, de protecció civil al dret a 
l’honor de la intimitat personal i familiar, i 
a la pròpia imatge, el participant autoritza, 
mitjançant l’acceptació en la butlleta 
d’inscripció,  la utilització de la seva 
imatge, amb l’única finalitat de promoure 
l’equipament i les activitats que s’hi porten 
a terme.  Aquesta autorització no té àmbit 
geogràfic determinat ni límit de temps per 
a la seva concessió.

-----------------
MOU-TE! JOVE
Programa de dinamització esportiva 
adreçada a joves d’entre 12 i 16 anys. 
Iniciació d’activitats esportives, amb 
l’objectiu de promoure l’exercici físic i la 
pràctica d’hàbits saludables per afavorir el 
creixement personal dels joves. 
Ll  A diferents espais de la ciutat 
H Cada divendres, de 18 a 20 h
Q Gratuït 

Informació: 
joventut.molletvalles.cat/@joventutmollet. 
Inscripcions: 
joventut@molletvalles.cat o esports@molle-
tvalles.cat

-----------------
CENTRE MUNICIPAL 
D’ESPORT I SALUT 
CA N’ARIMON 
Activitats esportives per a totes les edats

ACTIVITATS INCLOSES A LA QUOTA  

ACTIVITATS FÍSIQUES 
DIRIGIDES: 
spinning, zumba, ioga, airfit, tonificació, 
En forma, estiraments, body pump, 
Spartans, Body combat, activa’t, Pilates
Si estàs embarassada o acabes de tenir un 
nadó, pots fer activitats d’aiguaembaràs, 
fitnes mares-nadons...
I també tenim un club de corredors i un 
club de BTT Activitats aquàtiques dirigides: 
aiguagim, aquapower, aquazumba
Activitats familiars: fitnes mares/nadons i 
zumba family! I tallers els dissabtes 
Piscines, sauna, bany de vapor i hidromas-
satge
Piscina exterior i solàrium natural
Sala de fitnes amb atenció personalitzada. 
Demana’ns assessorament del curs que 
t’interessa/que t’assessorin. 

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
Cursets de natació per a totes les edats
Escola d’iniciació esportiva (una activitat 
gratuïta per als infants que són socis) 
Campus esportius infantils (de 3 a 12 anys)  
i júniors  (de 12 a 15 anys) en èpoques 
sense classe escolar
Grups d’activitats reduïts: Pilates reformer, 
abdominals hipopressius...
Servei  d’entrenador personal
Lloguer de pistes esportives

Per a més informació sobre altres activi-
tats, quotes i  preus,  consulta-ho al centre 
mateix.

-----------------
MOU-TE  EN CATALÀ!
Participa en el programa Voluntariat per la 
llengua! Fes voluntariat lingüístic mentre 
fas esport!

Si tens una estona a la setmana per parlar 
en català amb una persona que el vol 
practicar per adquirir més fluïdesa, ho tens 
tot per ser voluntari o voluntària.
Si vols practicar català en un ambient 
distès i relaxat amb una persona que el 
parla habitualment, ho tens tot per ser 
aprenent o aprenenta.
Si tots dos, voluntari i aprenent, coincidiu 
en la pràctica esportiva, disposeu d’un 
punt de trobada idoni.

Més informació al Servei Local de Català de 
Mollet o al web www.vxl.cat.

PROGRAMA ESPORTIU 

MOU-TE! 

 BONIFICACIONS EN FUNCIÓ 
 DELS INGRESSOS
 (de la unitat familiar i de convivència) 
 per a persones d’entre 55 i 64 anys, 
 pensionistes i residents a Mollet. 
 Cal presentar el certificat de la pensió o   
 dels ingressos de la unitat familiar.

 Ingressos
 De 0 a 796 €  
 3 hores 2 hores 1 hora Pilates
 12 € 9 € 5 € 7 €
 De 797 a 1.022 € 
 30 € 23 €  12 € 19 €

-----------------
ACTIVITATS ESPORTIVES 
DIRIGIDES PER A GENT GRAN 
(A PARTIR DE 65 ANYS)

Fer activitat física de manera regular 
t’ajuda a sentir-te millor, amb més energia, 
t’ajuda a reduir l’estrès i a dormir millor.

És molt important tonificar i enfortir els 
músculs, i mantenir una bona mobilitat de 
les articulacions que ens ajuden a fer les 
tasques habituals diàries amb més facilitat.

Amb l’activitat En forma, millores la teva 
salut i aconsegueixes un major benestar 
amb un treball cardiovascular, de mobilitat 
articular i coordinació, per mitjà de la 
combinació de tot tipus d’exercicis.

Cal ser constants i actius cada dia. És molt 
recomanable que caminis, nedis, ballis i 
facis tot allò que et diverteix i que t’ajuda a 
mantenir-te més actiu.

Escull el teu grup En Forma que et vagi 
millor, en funció dels horaris i de l’equipa-
ment.

EN FORMA
Classes destinades a enfortir els diferents 
grups musculars utilitzant material divers i 
coreografies amb suport musical. 
Ll  Pavelló Municipal de Riera Seca
H  Dilluns, dimecres i divendres, 
 de 10.30 a 11.30 h
    Dimarts i dijous, de 16 a 17 h

Ll Pavelló Municipal de Plana Lledó
H Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h 

 PREU DELS CURSOS, 
 QUOTA TRIMESTRAL

 Ingressos
 De 0 a 796 €
 2 hores/setmana 3 hores/setmana  
 4 €  5 €   
 De 571 a 796 € 
 9 € 12 €  
 De 797 a 1.022 €
 13 € 17 €    
 De 1.023 a 1.248
 23 € 30 €
 A partir de 1.249 € 
 42 € 55 €   

El preu de les classes es determina segons 
la valoració total dels ingressos de la unitat 
familiar i de convivència, que es divideix 
entre el nombre de persones que estan 
empadronats al domicili. 

En el moment de fer la inscripció, cal portar 
el certificat de la pensió o dels ingressos de 
cada membre de la unitat familiar.  

El certificat de la pensió, el pots recollir a 
l’oficina de l’INS de Mollet, al carrer de 
Joaquim Mir, 75, darrere de l’ambulatori de 
Can Pantiquet.

PROGRAMA ESPORTIU MOU-TE CURS 2017/2018  PÀGINA 13



Festa de presentació de les activitats, 
cursos i tallers: dijous 7 de setembre, 
a les 17.30 h, al Mercat Vell

Inscripcions: 13, 14 i 15 de setembre 
de 2017, segons el calendari d’inscrip-
ció.

Presencials: a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, de 15.30 a 19 h

Per internet: els mateixos dies i horaris 

A partir del dia 18 de setembre, 
les inscripcions a les places lliures es 
faran de forma presencial als 
equipaments següents:
L’Ateneu Gran
El Lledoner
Espai Sant Jordi 
Adreces i horaris a la pàgina 16

-------------------
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
En el moment de la inscripció cal 
presentar el certificat de la pensió o 
d’ingressos de cada membre de la 
unitat familiar. 
El certificat de la pensió es pot recollir 
a l’Oficina de I‘Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) de Mollet, 
al carrer de Joaquim Mir, 75 
(darrere l’ambulatori de Can Pantiquet).

-------------------
CALENDARI D’INSCRIPCIONS
Dimecres 13 de setembre de 2017
Habilitats personals
Memòria i habilitats bàsiques per a la 
vida quotidiana. Anglès per viatjar, 
nivell 1 i 2 (*). Inicia’t en la conversa en 
anglès. English’s time- L’hora en anglès. 
L’heure en français- L’hora en francès. 
Lectoescriptura. Lectura en castellà. 
Conversa en català. Lectura en català. 
Càlcul bàsic. Aprèn a fer mitja. Espai de 
costura: reinventa la teva roba. Tardes 
de labor de retalls (patchwork). 
Reutilitza i recicla la teva roba. Diàlegs 
d’economia. Iniciació a la genealogia.
* L’alumnat que passi a nivell 2 
només podrà fer la renovació de forma 
presencial.

Dijous 14 de setembre de 2017
Noves tecnologies
Informàtica nivell 1 i nivell 2 (*). 
Eines multimèdia. Retoc fotogràfic. 
Construeix el teu àlbum digital. 
Xarxes socials: connecta’t al món. 
Presentacions en PowerPoint. Iniciació 
a l’edició de vídeo. El teu telèfon 
intel·ligent o smartphone, iniciació. 
El teu telèfon intel·ligent o smartphone, 
un pas més. I tu, per què no? Aprèn a 
navegar per internet. 
* L’alumnat que passi a nivell 2 
només podrà fer la renovació de forma 
presencial.

Divendres 15 de setembre de 2017
Expressió i salut, i creixement personal
Tècniques de pintura a l’oli i acrílics. 

Dibuix artístic. Taller de veu. Iniciació 
al món de les mandales. Iniciació al 
country. Country. Teatre per a gent gran. 
Psicomotricitat per a gent gran. 
Gimnàstica dolça. Ballem? Ioga. 
Dinàmica del riure. Relax i prevenció. 
Gimnàstica de manteniment. Gimnàs-
tica hipopressiva. Bricolatge emocio-
nal: salut emocional. Equilibrium.

-------------------
PAGAMENT
El preu de cada taller es determina 
segons la valoració total dels ingressos 
de la unitat familiar i de convivència, 
dividit entre el nombre de persones 
que viuen al domicili.
El pagament dels cursos anuals, a 
partir dels 40 €, es pot fer en un únic 
termini o en dos terminis del 50% de 
l’import del curs: el primer en el 
moment de fer la inscripció i el segon, 
al mes de març de 2018.

-------------------
PREUS
Majors de 64 anys de Mollet
Cursos  anuals  Cursos trimestrals
De 0 a 570 €
8 € 4 €
De 571 a 796 €
27 € 10 €
De 797 a 1.022 €
40 € 15 €
De 1.023 a 1.248 €
73 € 27 €
Més de 1.249 €
129 € 49 €
De 55 a 64 anys pensionistes de Mollet
Cursos anuals Cursos trimestrals
De 0 a 796 €
27 € 10 €
De 797 a 1.022 €
73 € 27 €
Més de 1.023 €
129 € 49 €
Entre 55 i 64 anys en actiu
Cursos anuals Cursos trimestrals
129 € 49 €
A partir de 55 anys de fora de Mollet
Cursos anuals Cursos trimestrals
129 € 49 €
Preu tallers monogràfics: 17 €

PROGRAMACIÓ PER A LA

GENT
GRAN

-----------------
CURSOS I TALLERS 
----------------- 
HABILITATS PERSONALS 
 
MEMÒRIA I HABILITATS 
BÀSIQUES PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA 
Entrena les capacitats d’atenció, 
concentració, percepció i memòria.
M Esther Pratginestós
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
 
H  Dimarts, de 17.15 a 18.30 h
    Dimecres, de 16 a 17.15 h 
 (grup amb necessitats especials)
    Dijous, de 16 a 17.15 h
Ll  L’Ateneu Gran

H  Dilluns, de 18 a 19.15 h
Ll CIRD Joana Barcala

H  Dijous, de 17.45  a 19 h
Ll  Casal d’Avis Ntra. Senyora de Lourdes

H Dilluns, de 16  a 17.15h
    Dimecres, de 17.30  a 18.45 h
Ll  El Lledoner

Q Curs de pagament (anual)
 

ANGLÈS PER VIATJAR.
1R NIVELL
Aprèn nocions bàsiques i fàcils per comu-
nicar-te en anglès quan viatgis. 
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 16 a 17.30 h 
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (anual)
 
ANGLÈS PER VIATJAR. 
2N NIVELL  
Aprofundeix en les nocions bàsiques i 
fàcils per comunicar-te en anglès quan 
viatgis.
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament anual

INICIA’T EN LA CONVERSA 
EN ANGLÈS NOU!
Comença a parlar en anglès i practica 
converses fàcils per comunicar-te en 
anglès quan viatgis.
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 17.30 a 18.45 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (anual)
  
ENGLISH’S TIME!
L’HORA D’ANGLÈS  
Una tarda per practicar anglès a través de 
pel·lícules, lectura de diaris, jocs, converses 
entorn diferents temes, etc. Calen coneixe-
ments previs d’anglès.
M Maria Rosa Gómez
D A partir del 4 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 18 a 19.30 h 
Ll L’Ateneu Gran 
Q Curs de pagament (10 sessions)
  
L’HEURE EN FRANCAIS.
L’HORA EN FRANCÈS 
Grup de trobada en francès.
M Joelle Cortequisse i Carmen Martin (V)
D A partir del 9 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 18 a 19 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (6 sessions)
 
LECTOESCRIPTURA 
Perquè mai és tard per aprendre a llegir 
i a escriure.
M Esther Pratginestós i Israel Guerrero
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 16 a 17.15 h
    Dijous, de 18 a 19.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)

LECTURA EN CASTELLÀ  
Espai per iniciar-te en el món de la lectura 
en castellà.
M Carme Benedicto
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 16 a 17 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
CONVERSA EN CATALÀ  
Grup de conversa en català.
M M. Lluïsa Pujol (V)
D A partir del 9 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 17 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
M Silvia Tàbios GRUP NOU!

D A partir del 10 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 17 a 18 h
Ll Espai Sant Jordi
 Col.labora Fundació Catalunya- La Pedrera
Q Gratuïta (anual)

LECTURA EN CATALÀ  
Espai per iniciar-te en el món de la lectura 
en català.
M M. Lluïsa Pujol (V)
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 17 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
CÀLCUL BÀSIC
Practica i aprèn les operacions bàsiques 
de càlcul matemàtic.
M Glòria Ibáñez (V) 
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 16 a 17.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
APRÈN A FER MITJA
Inicia’t en el món de la llana i les agulles, i 
crea les teves pròpies peces de roba. 
M Laudina Alcalà i Margarida Llonch (V)
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Divendres, de 16.30 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (anual)
 
ESPAI DE COSTURA: 
REINVENTA LA TEVA ROBA! 
Taller de costura, en què aprendràs a donar 
una nova vida al teu vestidor.
M Piedad Gutiérrez  i Antonia Rosales (V)
D A partir del 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 16.30 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
TARDES DE LABOR 
DE RETALLS (PATCHWORK)
Perfecciona la teva tècnica i passa una 
bona estona combinant retalls de roba.
M Rosa M. Alonso i Marina Fernández (V)
D  A partir del 9 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 18 a 20 h
    Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (anual)

DIÀLEGS D’ECONOMIA 
Converses entorn l’economia actual 
i els seus orígens.
M Pau Gil (V)
D  A partir del 10 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (8 sessions)
 
REUTILITZA I RECICLA 
LA TEVA ROBA
Crea els teus complements a partir de 
peces de roba que ja no facis servir i 
dóna’ls un nou ús.
M Marina Fernández i Rosa M. Alonso (V)
D  A partir del 10 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 17 a 18 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (anual)

INICIACIÓ A LA 
GENEALOGIA NOU!
Conèixer la pròpia història està a l’abast de 
tothom. Aprèn quins recursos et poden ser 
útils per trobar informació sobre els teus 
avantpassats.
M Societat Catalana de Genealogia
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (10 sessions)

----------------- 
EXPRESSIÓ 
 
TÈCNIQUES DE PINTURA 
A L’OLI I ACRÍLICS 
Aprèn i practica noves tècniques 
pictòriques com l’oli i l’acrílic.
M Israel Guerrero
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 17.30 a 19 h
 Dijous, de 16 a 17.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (anual)
 
DIBUIX ARTÍSTIC 
Aprèn diferents tècniques pròpies del 
dibuix, a partir d’un model al natural.
M Israel Guerrero
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 15.30 a 17 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

TALLER DE VEU NOU! 
Vols formar part d’un grup vocal per cantar 
cançons d’ara i de tots els temps? Aquest 
és el teu taller: canta per ser feliç!
M Dani Pérez
D  A partir del 4 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (10 sessions)
 

INICIACIÓ AL MÓN 
DE LES MANDALES
Descobreix la teva creativitat i exercita la 
capacitat de concentració a través del 
treball de les mandales.
M Pilar San José (V)
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 17 a 18 h
Ll Espai Sant Jordi
 Col.labora Fundació Catalunya - La Pedrera
Q Gratuïta (anual)

INICIACIÓ AL COUNTRY NOU! 
Aprèn a ballar country i reforça la coordi-
nació, la memòria, l’orientació en l’espai i 
gaudeix del ball. 
M Isabel Gibert
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 19 a 20.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

COUNTRY  
Reforça la coordinació, la memòria, 
l’orientació en l’espai i gaudeix del ball. 
Per a persones amb nocions de country.
M Isabel Gibert
D A partir del 5 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19 a 20.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

TEATRE PER A GENT GRAN 
Taller obert per fer possibles els papers 
més diversos que puguis interpretar.
M Mercè Bastida  
D A partir del 6 d’octubre de 2017
H Divendres, de 16 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (anual)
  

-----------------
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 

BALLEM? NOU!
Mou el cos i aprèn balls i coreografies al 
ritme de diferents cançons i estils musicals. 
M Inés Márquez
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 17.15 a 18.30 h 
Ll El Lledoner 
Q Curs de pagament (anual)

PSICOMOTRICITAT 
PER A GENT GRAN 
Aprèn a treballar les capacitats motrius, 
expressives i creatives a partir d’activitats 
corporals molt senzilles.
M Inés Márquez
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.30 h
H Dimecres, de 17.45 a 19 h
Ll L’Ateneu Gran
H Dilluns, de 16.45 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (anual)

GIMNÀSTICA DOLÇA 
Treball corporal suau basat en exercicis 
bàsics i senzills que t’ajudaran a millorar el 
teu benestar general.
M Inés Márquez
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 16 a 17.15 h 
    Dimecres, de 16 a 17.15 h
Ll  El Lledoner 
Q  Curs de pagament (anual)

IOGA 
Aconsegueix un equilibri entre el teu cos 
i la teva ment.
M Victòria Garcia
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

DINÀMICA DEL RIURE 
Comparteix una experiència de grup 
basada en els principis de la intel·ligència 
emocional, l’humor i el pensament positiu.
M Elena Codó
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 18 a 19.30 h  
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (10 sessions)
 
RELAX I PREVENCIÓ 
Aprèn a fer exercicis suaus que et conviden 
a moure tot el cos i consells fàcils per 
millorar la qualitat del son.
M M. Àngels Vendrell
D A partir del 4 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)
 
GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT 
Treball corporal suau per tonificar el cos.
M Albert Tort
D A partir del 5 d’octubre de 2017
H Dijous, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 
Exercicis per reforçar la musculatura 
abdominal i prevenir la caiguda dels òrgans 
interns. 
M Soraya Sánchez
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (15 sessions)

BRICOLATGE EMOCIONAL: 
SALUT EMOCIONAL NOU!
Parlarem sobre què cal fer per tenir cura 
de les nostres emocions i dels beneficis 
que  ens aportarà.
M Anaïs Cerrillo
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 18 a 19.30 h  
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (4 sessions)

EQUILIBRIUM 
Pren consciència corporal a través d’exer-
cicis del mètode Pilates i millora la teva 
higiene postural.
M Assumpta Pasqual
D  A partir del 6 d’octubre de 2017
H  Divendres, de 9.30 a 11 h  
    Divendres, d’11 a 12.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (10 sessions)

-----------------
NOVES TECNOLOGIES 
 
INFORMÀTICA, NIVELL 1
Aprèn a fer servir l’ordinador i les
funcionalitats bàsiques de tot el sistema 
operatiu.
M David Marco, amb el suport 
 de Tomàs Morenilla (V)
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, d’11.30 a 13 h
Ll El Lledoner

M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
H  Dijous, de 15.30 a 17 h
H  Divendres, de 17.30 a 19 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

INFORMÀTICA, NIVELL 2
Aprofundeix i amplia els coneixements 
bàsics adquirits al taller d’informàtica del 
nivell 1.
M David Marco, amb el suport de 
 Tomàs Morenilla (V)
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 10 a 11.30 h
Ll  El Lledoner

M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
H  Dilluns, de 15.30 a 17 h
    Dimarts, de 17.30 a 19 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

EINES MULTIMÈDIA 
Aprèn a descarregar, instal·lar i desinstal·lar 
programes, utilitzar l’antivirus, fer un ús 
correcte dels dispositius extraïbles.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
    Divendres, de 16 a 17.30 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)
 
RETOC FOTOGRÀFIC 
Descobreix com millorar, canviar i 
aconseguir efectes impactants en les 
teves fotografies. Les classes s’impar-
teixen amb programari lliure.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 5 d’octubre de 2017
H  Dijous, de 17 a 18.30 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)
 
CONSTRUEIX EL TEU 
ÀLBUM DIGITAL
Fes el teu àlbum de fotografies. 
Calen coneixements previs d’informàtica.
M Eduardo Sánchez i Rafael Sánchez (V)
D  A partir del 18 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 10 a 11.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (10 sessions)

XARXES SOCIALS: 
CONNECTA’T AL MÓN 
Coneix les xarxes socials i els recursos en 
línia que t’ofereix Google.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
D  Dimarts, de 15.30 a 17 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (anual)
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(V) Aquests tallers els realitzen 
persones voluntàries 
per al coneixement



-----------------
CURSOS I TALLERS 
----------------- 
HABILITATS PERSONALS 
 
MEMÒRIA I HABILITATS 
BÀSIQUES PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA 
Entrena les capacitats d’atenció, 
concentració, percepció i memòria.
M Esther Pratginestós
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
 
H  Dimarts, de 17.15 a 18.30 h
    Dimecres, de 16 a 17.15 h 
 (grup amb necessitats especials)
    Dijous, de 16 a 17.15 h
Ll  L’Ateneu Gran

H  Dilluns, de 18 a 19.15 h
Ll CIRD Joana Barcala

H  Dijous, de 17.45  a 19 h
Ll  Casal d’Avis Ntra. Senyora de Lourdes

H Dilluns, de 16  a 17.15h
    Dimecres, de 17.30  a 18.45 h
Ll  El Lledoner

Q Curs de pagament (anual)
 

ANGLÈS PER VIATJAR.
1R NIVELL
Aprèn nocions bàsiques i fàcils per comu-
nicar-te en anglès quan viatgis. 
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 16 a 17.30 h 
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (anual)
 
ANGLÈS PER VIATJAR. 
2N NIVELL  
Aprofundeix en les nocions bàsiques i 
fàcils per comunicar-te en anglès quan 
viatgis.
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 18.45 a 20.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament anual

INICIA’T EN LA CONVERSA 
EN ANGLÈS NOU!
Comença a parlar en anglès i practica 
converses fàcils per comunicar-te en 
anglès quan viatgis.
M Israel Guerrero
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 17.30 a 18.45 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (anual)
  
ENGLISH’S TIME!
L’HORA D’ANGLÈS  
Una tarda per practicar anglès a través de 
pel·lícules, lectura de diaris, jocs, converses 
entorn diferents temes, etc. Calen coneixe-
ments previs d’anglès.
M Maria Rosa Gómez
D A partir del 4 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 18 a 19.30 h 
Ll L’Ateneu Gran 
Q Curs de pagament (10 sessions)
  
L’HEURE EN FRANCAIS.
L’HORA EN FRANCÈS 
Grup de trobada en francès.
M Joelle Cortequisse i Carmen Martin (V)
D A partir del 9 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 18 a 19 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (6 sessions)
 
LECTOESCRIPTURA 
Perquè mai és tard per aprendre a llegir 
i a escriure.
M Esther Pratginestós i Israel Guerrero
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 16 a 17.15 h
    Dijous, de 18 a 19.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)

LECTURA EN CASTELLÀ  
Espai per iniciar-te en el món de la lectura 
en castellà.
M Carme Benedicto
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 16 a 17 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
CONVERSA EN CATALÀ  
Grup de conversa en català.
M M. Lluïsa Pujol (V)
D A partir del 9 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 17 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
M Silvia Tàbios GRUP NOU!

D A partir del 10 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 17 a 18 h
Ll Espai Sant Jordi
 Col.labora Fundació Catalunya- La Pedrera
Q Gratuïta (anual)

LECTURA EN CATALÀ  
Espai per iniciar-te en el món de la lectura 
en català.
M M. Lluïsa Pujol (V)
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 17 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
CÀLCUL BÀSIC
Practica i aprèn les operacions bàsiques 
de càlcul matemàtic.
M Glòria Ibáñez (V) 
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 16 a 17.15 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
APRÈN A FER MITJA
Inicia’t en el món de la llana i les agulles, i 
crea les teves pròpies peces de roba. 
M Laudina Alcalà i Margarida Llonch (V)
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 16 a 17.30 h 
   Divendres, de 16.30 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (anual)
 
ESPAI DE COSTURA: 
REINVENTA LA TEVA ROBA! 
Taller de costura, en què aprendràs a donar 
una nova vida al teu vestidor.
M Piedad Gutiérrez  i Antonia Rosales (V)
D A partir del 20 d’octubre de 2017
H Divendres, de 16.30 a 18 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta (anual)
 
TARDES DE LABOR 
DE RETALLS (PATCHWORK)
Perfecciona la teva tècnica i passa una 
bona estona combinant retalls de roba.
M Rosa M. Alonso i Marina Fernández (V)
D  A partir del 9 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 18 a 20 h
    Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (anual)

DIÀLEGS D’ECONOMIA 
Converses entorn l’economia actual 
i els seus orígens.
M Pau Gil (V)
D  A partir del 10 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (8 sessions)
 
REUTILITZA I RECICLA 
LA TEVA ROBA
Crea els teus complements a partir de 
peces de roba que ja no facis servir i 
dóna’ls un nou ús.
M Marina Fernández i Rosa M. Alonso (V)
D  A partir del 10 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 17 a 18 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (anual)

INICIACIÓ A LA 
GENEALOGIA NOU!
Conèixer la pròpia història està a l’abast de 
tothom. Aprèn quins recursos et poden ser 
útils per trobar informació sobre els teus 
avantpassats.
M Societat Catalana de Genealogia
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 18.30 a 20 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (10 sessions)

----------------- 
EXPRESSIÓ 
 
TÈCNIQUES DE PINTURA 
A L’OLI I ACRÍLICS 
Aprèn i practica noves tècniques 
pictòriques com l’oli i l’acrílic.
M Israel Guerrero
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 17.30 a 19 h
 Dijous, de 16 a 17.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (anual)
 
DIBUIX ARTÍSTIC 
Aprèn diferents tècniques pròpies del 
dibuix, a partir d’un model al natural.
M Israel Guerrero
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 15.30 a 17 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

TALLER DE VEU NOU! 
Vols formar part d’un grup vocal per cantar 
cançons d’ara i de tots els temps? Aquest 
és el teu taller: canta per ser feliç!
M Dani Pérez
D  A partir del 4 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 18.30 a 20 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (10 sessions)
 

INICIACIÓ AL MÓN 
DE LES MANDALES
Descobreix la teva creativitat i exercita la 
capacitat de concentració a través del 
treball de les mandales.
M Pilar San José (V)
D A partir de l’11 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 17 a 18 h
Ll Espai Sant Jordi
 Col.labora Fundació Catalunya - La Pedrera
Q Gratuïta (anual)

INICIACIÓ AL COUNTRY NOU! 
Aprèn a ballar country i reforça la coordi-
nació, la memòria, l’orientació en l’espai i 
gaudeix del ball. 
M Isabel Gibert
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 19 a 20.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

COUNTRY  
Reforça la coordinació, la memòria, 
l’orientació en l’espai i gaudeix del ball. 
Per a persones amb nocions de country.
M Isabel Gibert
D A partir del 5 d’octubre de 2017
H Dijous, de 19 a 20.30 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

TEATRE PER A GENT GRAN 
Taller obert per fer possibles els papers 
més diversos que puguis interpretar.
M Mercè Bastida  
D A partir del 6 d’octubre de 2017
H Divendres, de 16 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Gratuïta (anual)
  

-----------------
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 

BALLEM? NOU!
Mou el cos i aprèn balls i coreografies al 
ritme de diferents cançons i estils musicals. 
M Inés Márquez
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 17.15 a 18.30 h 
Ll El Lledoner 
Q Curs de pagament (anual)

PSICOMOTRICITAT 
PER A GENT GRAN 
Aprèn a treballar les capacitats motrius, 
expressives i creatives a partir d’activitats 
corporals molt senzilles.
M Inés Márquez
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 15.15 a 16.30 h
H Dimecres, de 17.45 a 19 h
Ll L’Ateneu Gran
H Dilluns, de 16.45 a 18 h
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (anual)

GIMNÀSTICA DOLÇA 
Treball corporal suau basat en exercicis 
bàsics i senzills que t’ajudaran a millorar el 
teu benestar general.
M Inés Márquez
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 16 a 17.15 h 
    Dimecres, de 16 a 17.15 h
Ll  El Lledoner 
Q  Curs de pagament (anual)

IOGA 
Aconsegueix un equilibri entre el teu cos 
i la teva ment.
M Victòria Garcia
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

DINÀMICA DEL RIURE 
Comparteix una experiència de grup 
basada en els principis de la intel·ligència 
emocional, l’humor i el pensament positiu.
M Elena Codó
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 18 a 19.30 h  
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (10 sessions)
 
RELAX I PREVENCIÓ 
Aprèn a fer exercicis suaus que et conviden 
a moure tot el cos i consells fàcils per 
millorar la qualitat del son.
M M. Àngels Vendrell
D A partir del 4 d’octubre de 2017
H Dimecres, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)
 
GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT 
Treball corporal suau per tonificar el cos.
M Albert Tort
D A partir del 5 d’octubre de 2017
H Dijous, de 10 a 11.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (10 sessions)

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 
Exercicis per reforçar la musculatura 
abdominal i prevenir la caiguda dels òrgans 
interns. 
M Soraya Sánchez
D A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h  
Ll El Lledoner
Q Curs de pagament (15 sessions)

BRICOLATGE EMOCIONAL: 
SALUT EMOCIONAL NOU!
Parlarem sobre què cal fer per tenir cura 
de les nostres emocions i dels beneficis 
que  ens aportarà.
M Anaïs Cerrillo
D A partir del 19 d’octubre de 2017
H Dijous, de 18 a 19.30 h  
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (4 sessions)

EQUILIBRIUM 
Pren consciència corporal a través d’exer-
cicis del mètode Pilates i millora la teva 
higiene postural.
M Assumpta Pasqual
D  A partir del 6 d’octubre de 2017
H  Divendres, de 9.30 a 11 h  
    Divendres, d’11 a 12.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (10 sessions)

-----------------
NOVES TECNOLOGIES 
 
INFORMÀTICA, NIVELL 1
Aprèn a fer servir l’ordinador i les
funcionalitats bàsiques de tot el sistema 
operatiu.
M David Marco, amb el suport 
 de Tomàs Morenilla (V)
D A partir del 2 d’octubre de 2017
H Dilluns, d’11.30 a 13 h
Ll El Lledoner

M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
H  Dijous, de 15.30 a 17 h
H  Divendres, de 17.30 a 19 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

INFORMÀTICA, NIVELL 2
Aprofundeix i amplia els coneixements 
bàsics adquirits al taller d’informàtica del 
nivell 1.
M David Marco, amb el suport de 
 Tomàs Morenilla (V)
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 10 a 11.30 h
Ll  El Lledoner

M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
H  Dilluns, de 15.30 a 17 h
    Dimarts, de 17.30 a 19 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

EINES MULTIMÈDIA 
Aprèn a descarregar, instal·lar i desinstal·lar 
programes, utilitzar l’antivirus, fer un ús 
correcte dels dispositius extraïbles.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 2 d’octubre de 2017
H  Dilluns, de 17 a 18.30 h
    Divendres, de 16 a 17.30 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)
 
RETOC FOTOGRÀFIC 
Descobreix com millorar, canviar i 
aconseguir efectes impactants en les 
teves fotografies. Les classes s’impar-
teixen amb programari lliure.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 5 d’octubre de 2017
H  Dijous, de 17 a 18.30 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)
 
CONSTRUEIX EL TEU 
ÀLBUM DIGITAL
Fes el teu àlbum de fotografies. 
Calen coneixements previs d’informàtica.
M Eduardo Sánchez i Rafael Sánchez (V)
D  A partir del 18 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 10 a 11.30 h
Ll  El Lledoner
Q  Gratuïta (10 sessions)

XARXES SOCIALS: 
CONNECTA’T AL MÓN 
Coneix les xarxes socials i els recursos en 
línia que t’ofereix Google.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
D  Dimarts, de 15.30 a 17 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (anual)
 

PRESENTACIONS AMB 
POWERPOINT  
Aprèn a preparar les teves millors presen-
tacions amb text, imatges o vídeo.
M  Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 4 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 15.30 a 17 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)
 
INICIACIÓ A L’EDICIÓ DE VÍDEO
Coneix les diferents tècniques que s’utilit-
zen per editar i produir vídeos. Les classes 
s’imparteixen amb programari lliure.
M Maria Couto i Marina Gan, amb el suport 
 d’Antonio Miravalls (V)
D  A partir del 4 d’octubre de 2017
H  Dimecres, de 17 a 18.30 h
Ll  L’Ateneu Gran
Q  Curs de pagament (anual)

EL TEU TELÈFON 
INTEL·LIGENT O 
SMARTPHONE, INICIACIÓ
Inicia’t en l’ús de les aplicacions, aprèn a 
fer-te l’agenda, establir converses, 
comparteix fotos i diverteix-te.
M David Marco
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H Dimarts, de 15.30 a 17 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Curs de pagament (10 sessions)

EL TEU TELÈFON 
INTEL·LIGENT O 
SMARTPHONE, UN PAS MÉS
Amplia els teus coneixements sobre el 
mòbil i perfecciona l’ús de les seves 
aplicacions.
M David Marco
D  A partir del 3 d’octubre de 2017
H  Dimarts, de 17.30 a 19 h
Ll  El Lledoner
Q  Curs de pagament (10 sessions)
  
I TU, PER QUÈ NO? APRÈN A 
NAVEGAR PER INTERNET 
Si mai has navegat per Internet i vols 
perdre-hi la por, aquest és el teu espai!
M Antonio Miravalls, Moisés Orden, Rubén   
 Ruiz, Vicenç Corominas, Joan López, 
 Jesús Luzón i Ignacio del Pozo (V)
D  A partir del 9 d’octubre de 2017
H  Dilluns i dimecres, d’11.30 a 13 h
   Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20 h
Ll  L’Ateneu Gran
 
H  Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18 h
Ll El Lledoner

Q Gratuïta (anual)
  

ACCÉS OBERT A L’AULA 
D’INFORMÀTICA 
D  A partir de l’1 de setembre de 2017
H  Consulta la programació del centre per   
 conèixer les franges horàries disponibles.
Ll  El Lledoner / L’Ateneu Gran
Q  Gratuïta (anual)

-----------------
ALTRES 

PUNT D’INFORMACIÓ I 
TROBADA DEL GRUP DE 
RÀDIO LA NOSTRA GENT GRAN 
Participa en l’espai per a la redacció del 
programa de ràdio. Horari d’emissió: 
dimecres, de 12.30 a 13 h; dissabtes, 
repetició del programa, d’11 a 11.30 h 
(Ràdio Mollet, freqüència 96.3 FM i 
radiomollet.com). Tel. 93.544.00.13
D A partir del 22 de setembre de 2017
H Divendres, de 17.30 a 19 h
Ll L’Ateneu Gran
Q Gratuïta
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CCL’ERA /PÀG. 3 
CURSOS I TALLERS
-MARXA NÒRDICA
-L’ART TÈXTIL DEL RECICLATGE
-RODA CUBANA
-PUNTES DE COIXÍ
-COSTURA
- BALL COUNTRY
-CUINA
-TAITXÍ
-PILATES
-PINTURA A L’OLI
-TALLER DERAP
-CURS DE BALLS URBANS
-PUNT DE TROBADA
-SUPORT A L’ESTUDI
-TIC
-ANIMACIÓ ESPORTIVA 
-TALLERS CREATIUS
-CESSIONS D’ESPAI 
-INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA RÈFLEX DIGITAL

CC LOURDES /PÀG. 3                                
-IOGA 
-ZUMBA
-GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
-SEVILLANES
-SEVILLANES PETITS
-SEVILLANES JOVES

CC CAN BORELL /PÀG. 4/5 
-IOGA 
-GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
-TXIKUNG I  TAITXÍ
-PILATES 
-COS, MOVIMENT I CONSCIÈNCIA 
-TALLER DE MASSATGE TERAPÈUTIC
-INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
  I AUTOCONEIXEMENT
-RITMES LLATINS INDIVIDUALS 
-DANSA DEL VENTRE 
-DANSA FUSIÓ
-INTERNET: UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN
-APROFUNDIMENT EN LA INFORMÀTICA 
-EINES GRATUÏTES A INTERNET 
-CREACIÓ DE PRESENTACIONS I VÍDEOS 
  EN LÍNIA
-TREU PROFIT DEL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
-PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
-ELECTRICITAT, FONTANERIA 
  DOMÈSTICA I BONES 
-PRÀCTIQUES DE CONSUM I ESTALVI 
  ENERGÈTIC
-CONVERSA EN ANGLÈS
-CUINA SENSE FOGONS
-JOC TEATRAL
-TALLER DE MITJA I GANXET
-INICIACIÓ AL DIBUIX I AL MANGA
-TALLER DE CANÇONS 
-CONNECTA’T 
-TOT EN UN SOL CLIC 
-INTRODUCCIÓ A LA KINESIOLOGIA
-APRENENT A CALMAR LA MENT 
  I LES EMOCIONS
-INTRODUCCIÓ A LA MEDITACIÓ
-ATENCIÓ PLENA (MINDFULNESS)
-VIDEOCONFERÈNCIA: UNA NOVA
  MANERA DE COMUNICAR-SE 
-FES PRESENTACIONS  
  DINÀMIQUES AMB PREZI 
-BATUTS NATURALS 
-DECORACIÓ DE SAMARRETES 

-POLSERES CANDELA: UN ESPAI SOLIDARI
-SEVILLANES 
-TALLER DE DESBLOQUEIG CORPORAL 
-APRÈN A ACONSEGUIR ELS TEUS 
  OBJECTIUS AMB LA PNL
-ESCOLTA’T PER SABER QUÈ NECESSITES 
-ACCÉS LLIURE A L’AULA 
  D’INFORMÀTICA I  CONNEXIÓ A INTERNET 
-ACCÉS LLIURE A L’AULA DE COS 
-RACÓ DEL LLIBRE I ESPAI D’ESTUDI 
-INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA RÈFLEX DIGITAL 
-MEDITACIÓ EN MOVIMENT
-COM OBTENIR LLAVORS I FER PLANTER
-PLANTES AROMÀTIQUESI MEDICINALS 
-APRÈN AMB YOUTUBE
-CREA LES TEVES 
  ANIMACIONS AMB ANIMAKER 
-GESTIONA L’ESTRÈS I L’ANSIETAT 
  AMB L’ATENCIÓ PLENA (MINDFULNESS)
-APRÈN A DIR NO SENSE SENTIR-TE CULPABLE 

CIRD JOANA BARCALA /PÀG. 11/12
-COACHING LABORAL 
  PER A DONES A L’ATUR A PARTIR DE 45 ANYS
-TALLER DE FOTOGRAFIA 
  PARTICIPATIVA I CREATIVA PER A DONES 
  AMB TELÈFON INTEL·LIGENT (SMARTPHONE)
-CICLE DE DONA I ALIMENTACIÓ
-DONES I DINERS: APRÈN A ORGANITZAR 
  I GESTIONAR LA TEVA ECONOMIA
-CONEIX ELS ARQUETIPS FEMENINS
-CUINA AFRODISÍACA 
-PARAULES QUE DIU EL COS. TALLER
  D’ESCRIPTURA ERÒTICA
-COM APRENDRE A DIR NO I SER ASSERTIVES 
  A LES NOSTRES VIDES
-DESCOBREIX L’EXPERIÈNCIA DE L’ATENCIÓ
  PLENA (MINDFULNESS)
-CUINA DE TARDOR
-CUINAR AMB CEREALS
-NADAL GURMET
-CUINA EN FAMÍLIA
-TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
-TAI-TXI 
-IOGA
-DIBUIX I PINTURA 
-RENOVA LA TEVA DECORACIÓ AMB 
  LA PINTURA AL GUIX (CHALK PAINT)
-TASTETS DEL MÓN
-POLSERES CANDELA
-SEXUALITAT FEMENINA, 
  LA GRAN DESCONEGUDA
-DONES I FEMINISMES. 
  TREBALLS D’INVESTIGACIÓ
-REPTES DEL FEMINISME DEL SEGLE XXI
-VISIONS DE VIDA
-EXPOSICIONS
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BIBLIOTECA DE CAN MULÀ /PÀG. 7                  
-CLUBS DE LECTURA (ADULTS , INFANTIL...)
-HORA DEL CONTE
-TALLER DE NADAL
-TALLER DE SANT VICENÇ
-TALLER DE SANT JORDI
-TALLER MULTIMÈDIA TREU-LI SUC 
  AL TEU DISPOSITIU: COM FER QUE ELS
  INFANTS FACIN UN BON ÚS DE 
  LES NOVES TECNOLOGIES?
-TALLERS MULTIMÈDIA 
-CURS D’INTRODUCCIÓ AL DIBUIX DE CÒMIC
-CONCURSOS LITERARIS 
-GIMCANA LITERÀRIA 
-15È CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
-EXPOSICIÓ: TREBALLADORES DEL MÓN
 ALTRES ACTIVITATS

CC CAN PANTIQUET /PÀG. 8/9
-IOGA 
-IOGA (SATYAM IOGA) 
-IOGA PER A NADONS 
-IOGA PRENATAL 
-GUITARRA  
-COS, CONSCIÈNCIA I EMOCIONS
-TRANSFORMA LES EMOCIONS 
  NEGATIVES EN POSITIVES
-TEATRE 
-CURS BÀSIC DE LLENGUA I CULTURA XINESA
-CURS D’APROFUNDIMENT 
  DE LA LLENGUA I CULTURA XINESA
-LLENGUA DE SIGNES 
-BALLS DE SALÓ
-BALLS LLATINS
-DIBUIX I PINTURA
-SEVILLANES
-CONVERSES EN CATALÀ
-VIDEOFÒRUM
-DISCOTECA PER A PETITS I GRANS 
-DIRECTE AL CÍVIC 
-DEVILFEST 2018

CC LA MARINETA /PÀG. 9/10
-ESCULTURA CREATIVA
-JOIERIA
-LLIBRE D’ARTISTA. PROJECTE D’ IL·LUSTRACIÓ
  PER A UNA EDICIÓ MOLT PERSONAL
-ESTÈTICA I IDEOLOGIA
-VIDEOPOESIA
-CIÈNCIA A L’ABAST DE TOTHOM. PÍNDOLES
  PER ENTENDRE LA CIÈNCIA MODERNA 
-MATEMÀTIQUES DE LA VIDA DIÀRIA
-DANSA CONTEMPORÀNIA PER A ADULTS
-VIU  L’ÒPERA
-INICIACIÓ A LA VEU I AL CANT
-VEU I CANT 
-GUITARRA
-SCRAPBOOKING. EL  FILFERRO 
-SCRAPBOOKING. NIU NADALENC
-GUITARRA INFANTIL
-CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
-SCRAPBBOKING. ENCÀUSTICA 
-CIÈNCIA A L’ABAST DE TOTHOM. PÍNDOLES
  PER ENTENDRE LA CIÈNCIA MODERNA 
-EL VÍDEO COM A EINA DE DISCURS 
-EXPOSICIONS
-PASSADISSOS
-PREMI DE FOTOGRAFIA SANT VICENÇ
-L’HABITACIÓ DEL FARMACÈUTIC 

-MEMÒRIA I HABILITATS 
  BÀSIQUES PER A LA VIDA QUOTIDIANA 
- ANGLÈS PER VIATJAR.
-INICIA’T EN LA CONVERSA EN ANGLÈS
-ENGLISH’S TIME! L’HORA D’ANGLÈS  
-L’HEURE EN FRANCAIS. L’HORA EN FRANCÈS 
-LECTOESCRIPTURA 
-LECTURA EN CASTELLÀ  
-CONVERSA EN CATALÀ  
-LECTURA EN CATALÀ  
-CÀLCUL BÀSIC
-APRÈN A FER MITJA
-ESPAI DE COSTURA: 
  REINVENTA LA TEVA ROBA! 
-TARDES DE LABOR DE RETALLS (PATCHWORK)
-DIÀLEGS D’ECONOMIA 
-REUTILITZA I RECICLA LA TEVA ROBA
-INICIACIÓ A LA GENEALOGIA
-TÈCNIQUES DE PINTURA A L’OLI I ACRÍLICS 
-DIBUIX ARTÍSTIC 
-TALLER DE VEU 
-INICIACIÓ AL MÓN DE LES MANDALES
-COUNTRY   
-TEATRE PER A GENT GRAN 
-BALLEM?
-PSICOMOTRICITAT PER A GENT GRAN 
-GIMNÀSTICA DOLÇA 
-IOGA 
-DINÀMICA DEL RIURE 
-RELAX I PREVENCIÓ 
-GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 
-GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 
-BRICOLATGE EMOCIONAL: SALUT EMOCIONAL
-EQUILIBRIUM 
-INFORMÀTICA
-EINES MULTIMÈDIA 
-RETOC FOTOGRÀFIC 
-CONSTRUEIX EL TEU ÀLBUM DIGITAL
-XARXES SOCIALS: CONNECTA’T AL MÓN
-PRESENTACIONS AMB POWERPOINT  
-INICIACIÓ A L’EDICIÓ DE VÍDEO
-EL TEU TELÈFON INTEL·LIGENT
-I TU, PER QUÈ NO? 
APRÈN A NAVEGAR PER INTERNET 
-ACCÉS OBERT A L’AULA D’INFORMÀTICA 
-PUNT D’INFORMACIÓ I TROBADA DEL GRUP 
DE RÀDIO LA NOSTRA GENT GRAN 

CENTRE CÍVIC L’ERA
C. Cervantes, 19-23/ Tel. 93 570 09 08
ccera@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h

CENTRE CÍVIC DE CAN PANTIQUET
C. Can Flequer, 25 / Tel. 93 570 35 25
cccanpantiquet@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 9  a 21.30 h; 
dissabtes, de 10 a 13 h i de 15.30 a 20.30 h 

CENTRE CÍVIC DE LOURDES
C. Josep M. Folch i Torres, 4/ Tel. 93 573 07 75
cclourdes@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

CENTRE CÍVIC DE CAN BORRELL
Parc de Can Borrell / Tel. 93 544 59 61
cccanborrell@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 15.15 a 21.30 h

CENTRE CULTURAL LA MARINETA
Pl. Església, 7 / Tel. 93 570 49 37
cclamarineta@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 15.15 a 21.30 h; 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

CIRD JOANA BARCALA
C. Àngel Guimerà, 15 / Tel. 93 570 77 47
cirdjoanabarcala@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 9.15 a 15.15 h
i de 16 a 21.30 h; dijous, de 9.15 a 21.30 h

BIBLIOTECA CAN MULÀ
C. Alsina, 1 (parc de Can Mulà) 
Tel. 93 570 16 17
http://bibliotecacanmula.weebly.com
H  matins de dimarts a dissabte, de 10 a 13.45 h.  
 Tardes de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h

EL LLEDONER
Pl. Cinco Pinos, 1 / Tel. 93 579 09 66
elledoner@molletvalles.cat
H de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h 
 i de 15 a 20.30 h

L’ATENEU GRAN
C. Gaietà Vínzia, 3 / Tel. 93 593 20 08
ateneugran@molletvalles.cat
H  de dilluns a divendres, de 15 a 21 h

ESPAI SANT JORDI
Av. Caldes de Montbui, 9 /Tel. 93 570 14 79
espaisantjordi@hotmail.com
H  de dilluns a divendres, 
 de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

SERVEI LOCAL DE CATALÀ 
C. Comte d’Urgell, 26 
(Centre de Serveis Can Lledó)
Tel. 93 570 19 92
mollet@cpnl.cat / www.cpnl.cat
H  de dilluns a divendres, de 10 a 13 h

PAVELLÓ MUNICIPAL 
D’ESPORTS DE PLANA LLEDÓ 
C. Caldes de Montbui, 1 / Tel. 93 593 15 48

PAVELLÓ MUNICIPAL 
D’ESPORTS RIERA SECA
C. Can Fàbregas, 17 / Tel. 93 570 56 99

CENTRE MUNICIPAL D’ESPORT 
I SALUT CA N’ARIMON 
C. Ferrocarril, 80-84 / Tel. 93 570 60 97
info.canarimon@europolis.es
H  de dilluns a divendres, de 7 a 23 h; 
 dissabtes, de 8 a 20 h;
 diumenges, de 9 a 15 h

ADRECES 
I HORARIS
DELS CENTRES CÍVICS, 
DE DONA, 
DE LA GENT GRAN 
I ESPORTIUS 

ÍNDEX
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OBRIM FINESTRES, 
EN FAMÍLIA /PÀG. 6
LA FINESTRA EDUCATIVA DEL CC CAN BORRELL
-INFORMÀTICA PER A INFANTS 
-PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
  PER A INFANTS (INICIACIÓ)
-PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA PER A 
  INFANTS (APROFUNDIMENT)
-IOGA I CREATIVITAT EN FAMÍLIA 
-INFORMÀTICA EN ANGLÈS
-MASIA JOVE
-HORT VERTICAL ECOLÒGIC
-DE L’HORT A LA TAULA: TREU PROFIT 
  DE LES VERDURES DE PROXIMITAT. 
-PERMACULTURA
-LA IMPORTÀNCIA DE LES ORENETES
  (XERRADA AMB SORTIDA FAMILIAR)
LA FINESTRA EDUCATIVA DE CC L’ERA: ESPAI FAMILIAR
-RACÓ DE CONTES
-ESPAI DE DEURES
-RACÓ DEL JOC 
-EXPRESSIÓ CORPORAL
-JOCS EN ANGLÈS 
-RACÓ DE LECTURA
-TALLER DE MANUALITATS
-RACÓ PER CONÈIXER EL NOSTRE ENTORN 

CATALÀ PER ADULTS /PÀG. 12

MÉS PROPOSTES 
CULTURALS /PÀG. 12

PROGRAMA ESPORTIU 
MOU-TE! /PÀG. 13


