
CURSOS I TALLERS 
NOVETATS

Cuida’t per dintre i per fora
Taller experimental per millorar el teu benestar 
físic i emocional. A través del treball vivencial en 
grup experimentarem diferents tècniques per tal 
de gaudir d’un millor benestar general. 
 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Vanesa Palomero, psicopedagoga
D Del 13 de febrer al 5 de juny de 2023
H Dilluns, de 16.45 h a 18.45 h
Q 52 € (quadrimestre). Activitat quinzenal

Dansateràpia 
Vine a aquest espai de consciència,
autoconeixement i creixement personal, amb 
propostes diverses, acompanyades d’un registre 
musical variat per estimular les ganes de moure’s, 
dansar i explorar les qualitats de moviment en què 
es basa l’expressió corporal i les emocions que s’hi 
relacionen. 
 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Eva Bellart, terapeuta corporal
D Del 15 de febrer al 7 de juny de 2023
H Dimecres, de 18.45 h a 20.15 h
Q 78 € (quadrimestre) 

Txikung i taitxí (grup B)
Experimenta els beneficis del txikung i del taitxí, 
dues tècniques xineses ancestrals que t’aportaran 
molts beneficis físics i mentals. Amb experiència 
en taitxí i txikung o sense.

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Rosa Sáez, monitora de txikung i taitxí 
D Del 17 de febrer al 9 de juny de 2023
H Divendres, de 17 h a 18 h
Q 65 € (quadrimestre). Classes de 55 minuts 

Cuina saludable 
En aquest curs t’explicarem els beneficis i la
importància d’una alimentació sana i equilibrada,
i farem èmfasi especial en els productes ecològics 
i de proximitat. És un curs molt pràctic. En cada 
sessió es prepararan diversos plats per endur-te
a casa. 

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D Del 16 de febrer al 30 de març de 2023
H Dijous, de 18.45 h a 20.15 h
Q 70 € (curs). Ingredients inclosos

*Cal portar davantal i una carmanyola a cada sessió. El 
Centre Cívic de Can Borrell no disposa de cuina, però 
disposa d’una aula equipada amb els materials de cuina 
necessaris per desenvolupar l’activitat. 

Cuina pim-pam 
Cuinar pot ser simple, saludable i saborós sense 
haver d’invertir una gran quantitat de temps. Et
venen de gust receptes pim-pam? Et donarem 
trucs de cuina i aprendràs com organitzar-te millor.  

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina i  
   divulgadora gastronòmica
D 17 i 24 de maig de 2023
H Dimecres, de 18.30 h a 20.30 h
Q 30 € (curs). Ingredients inclosos 

*Cal portar davantal i una carmanyola a cada sessió. El 
Centre Cívic de Can Borrell no disposa de cuina, però 
disposa d’una aula equipada amb els materials de cuina 
necessaris per desenvolupar l’activitat. 

Postres saludables 
Aprèn a elaborar postres saludables per llepar-te’n 
els dits! Farem receptes fàcils i sanes que no et 
deixaran indiferent.  

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Geoblau Educació Ambiental
D 13 i 20 d’abril de 2023
H Dijous, de 19 h a 20.30 h
Q 26 € (curs). Ingredients inclosos

*Cal portar davantal i una carmanyola a cada sessió. El 
Centre Cívic de Can Borrell no disposa de cuina, però 
disposa d’una aula equipada amb els materials de cuina 
necessaris per desenvolupar l’activitat. 
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Cuina low carb 
Els hidrats de carboni son necessaris per
obtenir energia, però sabem d’on obtenir-los 
per assegurar-nos una bona alimentació no
inflamatòria? Aprèn a cuinar amb menys
carbohidrats provinents dels cereals.

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Montse Tàpia, xef de formació, mestra de
    cuina i divulgadora gastronòmica.
D Del 19 i 26 d’abril de 2023 
H Dimecres, de 18.30 h a 20.30 h
Q 30 € (curs). Ingredients inclosos 

*Cal portar davantal i una carmanyola a cada sessió. El 
Centre Cívic de Can Borrell no disposa de cuina, però 
disposa d’una aula equipada amb els materials de cuina 
necessaris per desenvolupar l’activitat. 

Dietes depuratives i dejuni
intermitent 
Quan arriba el bon temps, tothom vol perdre pes, 
però no totes les dietes són bones ni funcionen. 
Parlarem sobre què són les dietes depuratives i el 
dejuni intermitent, i analitzarem mites i realitats. Es 
donaran exemples i idees de receptes.
 
O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Laia Oller, dietista i biòloga
D Del 2 de maig al 6 de juny de 2023 
H Dimarts, de 18.30 h a 20 h
Q 70 € (curs). Ingredients inclosos 
 
*Cal portar davantal i una carmanyola a cada sessió. El 
Centre Cívic de Can Borrell no disposa de cuina, però 
disposa d’una aula equipada amb els materials i estris            
de cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.
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ENCARA QUEDEN PLACES ALS
CURSOS I TALLERS  SEGÜENTS DEL 
PRIMER QUADRIMESTRE:

-Iniciació a la fotografia rèflex digital
-Conversa en anglès per adults
-Conversa en anglès per a infants


