
CURSOS I TALLERS 
NOVETATS  

Tinta i aiguada sobre paper
Aprèn diferents tècniques de tinta sobre paper 
mullat i/o sec, amb aquarel·la i altres materials. 
Utilitzarem una ploma feta amb materials de 
reciclatge que ens dona un traç lliure i versàtil 
(que després podràs emportar-te a casa!) La tinta 
negra amb colors dona molt de joc i uns resultats 
llampants. Diverteix-te de manera lliure mitjançant 
traces lliures i abstractes sense posar gaire èmfasi 
en el resultat final i treu la teva creativitat.

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Katrien Van Steen, pintora
D 20 de març de 2023 
H Dilluns, de 17 h a 20 h
Q 20 € Material inclòs

Integració relacional
T’agradaria saber com la integració relacional pot 
ajudar-te a explorar i transformar els assumptes 
importants de la teva vida? La integració relacional 
et donarà la possibilitat de conèixer i aprofundir 
en la comunicació no violenta i d’integrar-la en un 
marc més ampli d’eines dirigides a l’autoestudi, al 
desenvolupament i cura personal.

O Ajuntament de Mollet del Vallès
M Tatiana Sibilia, mestra de primària Waldorf, consultora 
pedagògica formada en focusing i hakomi, i comunica-
ció no violenta.
D  Del 8 de febrer al 19 d’abril de 2023 
H Dimecres, de 19 h a 21 h
Q 60 € 

ACTIVITATS PER A JOVES
O Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut Mollet

Taller de reutilització de lones
publicitàries 
Aprèn a confeccionar bosses (tote), bosses nor-
mals, estoigs o diferents models de clauers reu-
tilitzant antigues lones publicitàries que en el seu 
moment han format part d’alguna campanya o 
esdeveniment.
Aquest taller és una iniciativa per fomentar la 
reducció i la reutilització de residus, valorar el fet 
a mà i la costura creativa que ens ajuda a fer un 
planeta més sostenible.

O Ajuntament de Mollet del Vallès / Joventut
M Maribel Paéz, dissenyadora
D 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2023
H Dimarts, de 18 h a 20 h
Q Gratuïta. Material inclòs

Taller de pintura sobre denim 
Aprèn la tècnica de la il·lustració i pintura sobre 
roba denim a través de l’espontaneïtat, el disseny 
i la tècnica. Treballa la textura, la llum, l’ombra, el 
volum i crea meravelloses jaquetes i peces pinta-
des a mà.

M Electrik Nipples, il·lustradora
D 14, 21 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2023
H Dissabtes, de 10.30 h a 12.30 h
Q Gratuïta 

ENCARA QUEDEN PLACES ALS CURSOS I TALLERS  
SEGÜENTS:
Viu l’òpera, Joieria bàsica iniciació, Veu i cant, Dansa 
contemporània iniciació i Guitarra per a infants

EXPOSICIONS 

«XXVIII Premi  de Fotografia Sant Vi-
cenç»
Del 9  al 31 de gener de 2023

Galerias Marinete. Abelló 100 anys.
Primeres exposicions de Joan Abelló a 
Mollet 1942 ·1945
Del 3 al 27 de febrer de 2023
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«El Jardí d’Oníria » d’Electrik Nipples 
Avantcapella 
Del 2 al 28 de febrer de 2023

8 de març 

«Tierra quemada»     
Artistes CREA
Del 3 al 27 de març de 2023 

«L’habitació del farmacèutic. Mostra 
audiovisual col·lectiva» 
5 de maig de 2023

«Per molts anys!» 
Del 15 de maig al 3 de juny de 2023

«Premi Catalunya d’Ecodisseny»
Del 8 de juny al 20 de juliol de 2023
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