
OBRIM FINESTRES (20)

Programa d’innovació educativa sobre temes d’actualitat 
relacionats amb la salut, el medi ambient, la sostenibilitat, 
l’alimentació, la creativitat o les noves tecnologies.
Una bona oportunitat per obrir finestres noves a les 
nostres vides!
Aquest programa s’adreça a infants, joves i adults 
(consulta les edats requerides per a cada activitat). 

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
Ll  Centre Cívic de Can Borrell

LA FINESTRA DE LA SALUT 

Ioga per a infants
Vine a aquest espai de salut on aprendràs els 
coneixements bàsics del ioga a través del joc. Farem 
postures d’equilibri, de coordinació i de concentració. 
Adreçat a infants de 6 a 9 anys. 

M  Eva Bellart, terapeuta corporal
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 26 de maig de 2023
H  Divendres, de 17.15 h a 18.15 h
Q  48 € (quadrimestre)

Què necessita el meu cos
per començar bé el dia?
Aprèn com has d’esmorzar per començar el dia amb 
energia. Et donarem idees d’esmorzars saludables i 
prepararem receptes senzilles. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  24 i 31 de gener de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Prevenció de la salut
a partir de l’alimentació 
L’alimentació té un paper molt important en la prevenció 
de malalties i és imprescindible per tenir una bona salut. 
Aprèn quins aliments has de potenciar i quins cal evitar en 
la teva dieta. Et donarem idees de receptes saludables. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  Del 14 de febrer al 21 de març 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.

Introducció al batch cooking 
Saps com funciona el batch cooking i com pots adaptar 
aquest sistema dins de la teva dinàmica diària? 
En aquest taller t’explicarem què has de menjar i quines 
opcions tens. 
Parlarem de com organitzar-nos i aprofitar al màxim 
els recursos de temps i d’energia. 
Adreçat a persones majors de 18 anys.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica
D  16 i 23 de novembre de 2022
H  Dimecres, de 18.30 a 21 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. Per a aquesta 
activitat t’has de portar els materials necessaris de casa.

Aprèn a llegir les etiquetes
dels aliments 
En què ens hem de fixar quan comprem? Aprèn a llegir 
les etiquetes per tal de comprar aliments i no productes. 
Et donarem idees i consells. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys. 

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  18 i 25 d’abril de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Cicle menstrual i dolor
És comú que moltes dones pateixin dolor amb la 
menstruació. Si aprens les fases del cicle i com t’afecten, 
així com els hàbits saludables que has d’incorporar a la 
teva  vida, podràs millorar molt el dolor menstrual i gaudir 
d’una millor salut i qualitat de vida. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 23 de febrer de 2023
H  18.30 h

Alimentar la flora bacteriana 
(xerrada amb tastet)
Parlarem sobre quins aliments hem de comprar, cuinar i 
menjar millor per millorar la nostra biota. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 30 de març de 2023
H  18.30 h

Sortida familiar per conèixer
la flora de Gallecs
Sortida familiar on coneixeràs els principals arbres i 
arbustos de Gallecs. Parlarem dels usos i les propietats 
de les plantes que ens envolten. Amb l'ajuda dels cartells 
informatius amb codi QR podrem obtenir-ne tota la 
informació. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. 
Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 27 d’abril de 2023
H  De 18.45 h a 21 h

OBRIM FINESTRES
CENTRE CÍVIC 
CAN BORRELL

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. 
Sortirem amb els binocles a descobrir on es troben els 
nius d’orenetes. 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. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com 
els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 25 de maig de 2023
H  18.45 h
 

LA FINESTRA EDUCATIVA

Robòtica en família
Què millor que compartir una afició amb els petits de la 
casa! Fes un taller de robòtica educativa en família 
compartint temps de qualitat amb els teus fills i filles 
i amb altres famílies. 
Adreçat a famílies amb infants entre 6 i 9 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut
M  Niueduca, innovació educativa
D  10 i 17 de novembre 2022 
H  Dijous, de 17.30 h a 19.30 h
Q  Gratuïta

Conversa en anglès per a infants 
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre grup 
deconversa! Es faran sessions molt dinàmiques centrades 
en la conversa (speaking) i la comprensió auditiva 
(listening), bases de la comunicació oral. 
Adreçat a infants de 9 a 14 anys. Nivell d’iniciació.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 6 de febrer de 2023
H  Dilluns, de 18.45 a 19.45 h
Q  48 € (quadrimestre)

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 9 a 14 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació 
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 29 de maig de 2023
H  Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Q  Gratuïta

Minixef (cuina per a infants) 
Fes aquest curs de cuina saludable en què aprendràs els 
beneficis i la importància d’una alimentació sana i 
equilibrada. Es farà èmfasi especial en els productes 
ecològics i de proximitat. En aquest curs pràctic, 
prepararàs receptes senzilles, gustoses i saludables per 
emportar-te a casa en cada sessió. 
Dirigit a infants de 6 a 12 anys. 

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Del 20 d’octubre 2022 al 25 de maig de 2023
H  Dijous, de 17.15 h a 18.30 h 
Q  88 €. 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.

LA FINESTRA VERDA

Setmana Bio: taller d’hort urbà
Vine a l’hort comunitari de Can Borrell i aprèn a cultivar i 
cuidar hortalisses de temporada. Et donarem el secret per 
fer-te el teu hort urbà a casa. Aquesta activitat forma part 
de la Setmana Bio. Activitat oberta a tothom. Cal que 
cada persona faci la seva inscripció. Els menors de 12 
d’anys han de venir acompanyats d’un adult.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  17 d’octubre de 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

Taller d’estalvi energètic a la llar 
Vols estalviar energia i diners? Vols entendre les factures 
d’electricitat, gas i aigua? En aquest taller es facilitarà 
informació per entendre les factures, compartirem 
consells per estalviar a casa i idees per ser més 
respectuosos/es amb el medi ambient. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Tècnics Municipals i Empreses Subministradores
D  6, 13, 20, 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 17 h a 18.30 h. El dijous 27, de 17 h a 20 h.
Q  Gratuïta

Embolcalls reutilitzables 
Et preocupa el medi ambient i vols reduir els residus 
de la teva llar? En aquest workshop farem embolcalls 
ecològics pel teu esmorzar i per utilitzar cada dia a casa. 
Per fi digues adéu al plàstic! 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  20 i 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 18.45 h a 20.15 h
Q  26 €. Materials inclosos

Hort vertical ecològic de Can Borrell
Si vols formar part d’aquest projecte comunitari i fer que 
entre tots i totes puguem gaudir de l’hort del barri, vine 
cada dilluns al nostre taller gratuït i ajuda’ns a cuidar el 
nostre hort ecològic vertical. Faràs planter, regaràs, 
aprendràs a mantenir-lo, faràs collita i ens la menjarem! 
La resta de dies també ens pots 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 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

LA FINESTRA JOVE

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut Mollet

Edició de vídeo 
La imatge té un paper protagonista en el món jove com 
una afició i manera d’expressar les seves emocions. 
En aquest taller aprendràs a desenvolupar les teves 
habilitats mitjançant pràctiques que posaran a prova els 
coneixements tècnics i teòrics per a aconseguir imatges 
amb les edicions posteriors de manera professional. 
Es treballarà amb programari lliure. 
Adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

M  Lluis Vaquero, dissenyador, fotògraf i artista 
 multidisciplinari
D  Del 19 d’octubre de 2022 al 8 de febrer de 2023
H  Dimecres, de 18.30 h a 19.30 h 
Q  Gratuïta

Taller de danses urbanes
En aquest taller els joves podran conèixer i profunditzar 
en els diferents balls i danses urbanes actuals. 
Dirigit a joves entre 12 i 16 anys. 

M  Mad beats, col·lectiu especialitzat en danses urbanes. 
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 10 de febrer de 2023
H  Divendres, de 18 h a 19 h
Q  Gratuïta

Robòtica educativa 
Aprenentatge pràctic sense teoria a partir de la creació i 
posada en marxa de robots. L’assaig-error és el mètode 
de la ciència i és la font d’aprenentatge. Combinarem la 
mecànica amb la programació. El treball amb les mans 
estimula la creativitat i programar fa desenvolupar la 
capacitat d’anàlisi i de pensament lògic-matemàtic. 
No calen coneixements previs.
Adreçat a joves de 12 a 16 anys. 

M  Niueduca, innovació educativa
D  Del 4 d’octubre de 2022 al 7 de febrer de 2023
H  Dimarts, de 18.45 h a 19.45 h
Q  Gratuïta

LA TERTULIANA VERDA 

Participa en aquest cicle de xerrades i espai de tertúlia 
sobre temes relacionats amb el medi ambient i amb el 
projecte de l’hort vertical ecològic del Centre Cívic de Can 
Borrell. Les xerrades són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

Mollet del Vallès, 
cap a la transició energètica
Vols conèixer els projectes que té la ciutat en relació amb 
la transició energètica? En aquesta xerrada es presentarà  
la nova ordenança solar, pensada per promocionar les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a la 
ciutat. Així mateix, també s’explicaran els serveis de la 
nova Oficina de Rehabilitació Energètica, destinada a 
informar, orientar i assessorar  la ciutadania en la 
tramitació dels ajuts dels Fons Next Generation EU, 
per a la rehabilitació energètica d´edificis i habitatges.
Aquesta xerrada forma part de la programació de la 
Setmana Europea de l’Energia. Cal fer inscripció prèvia.

M  Personal tècnic municipal
D  Dijous 29 de setembre de 2022
H  18.30 h

Menopausa: claus per a
una salut plena
La menopausa és una etapa més de la vida de la dona, 
en què augmenta el risc de patir certes patologies i la 
prevenció és vital. En aquesta xerrada parlarem sobre  
quins hàbits nutricionals i d’entrenament físic caldria 
incorporar en aquesta etapa per gaudir d’una salut plena. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 27 d’octubre de 2022
H  18.30 h

Inflamació i alimentació 
(xerrada amb tastet)
La inflamació és una resposta del nostre cos. Un excés 
d’inflamació pot comportar més cortisol i alguns 
problemes. Identifiquem els aliments i els hàbits 
inflamatoris i busquem aliments que ens ajudin a estar 
millor. Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 24 de novembre de 2022
H  18.30 h



OBRIM FINESTRES (20)

Programa d’innovació educativa sobre temes d’actualitat 
relacionats amb la salut, el medi ambient, la sostenibilitat, 
l’alimentació, la creativitat o les noves tecnologies.
Una bona oportunitat per obrir finestres noves a les 
nostres vides!
Aquest programa s’adreça a infants, joves i adults 
(consulta les edats requerides per a cada activitat). 

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
Ll  Centre Cívic de Can Borrell

LA FINESTRA DE LA SALUT 

Ioga per a infants
Vine a aquest espai de salut on aprendràs els 
coneixements bàsics del ioga a través del joc. Farem 
postures d’equilibri, de coordinació i de concentració. 
Adreçat a infants de 6 a 9 anys. 

M  Eva Bellart, terapeuta corporal
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 26 de maig de 2023
H  Divendres, de 17.15 h a 18.15 h
Q  48 € (quadrimestre)

Què necessita el meu cos
per començar bé el dia?
Aprèn com has d’esmorzar per començar el dia amb 
energia. Et donarem idees d’esmorzars saludables i 
prepararem receptes senzilles. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  24 i 31 de gener de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Prevenció de la salut
a partir de l’alimentació 
L’alimentació té un paper molt important en la prevenció 
de malalties i és imprescindible per tenir una bona salut. 
Aprèn quins aliments has de potenciar i quins cal evitar en 
la teva dieta. Et donarem idees de receptes saludables. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  Del 14 de febrer al 21 de març 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.

Introducció al batch cooking 
Saps com funciona el batch cooking i com pots adaptar 
aquest sistema dins de la teva dinàmica diària? 
En aquest taller t’explicarem què has de menjar i quines 
opcions tens. 
Parlarem de com organitzar-nos i aprofitar al màxim 
els recursos de temps i d’energia. 
Adreçat a persones majors de 18 anys.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica
D  16 i 23 de novembre de 2022
H  Dimecres, de 18.30 a 21 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. Per a aquesta 
activitat t’has de portar els materials necessaris de casa.

Aprèn a llegir les etiquetes
dels aliments 
En què ens hem de fixar quan comprem? Aprèn a llegir 
les etiquetes per tal de comprar aliments i no productes. 
Et donarem idees i consells. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys. 

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  18 i 25 d’abril de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Cicle menstrual i dolor
És comú que moltes dones pateixin dolor amb la 
menstruació. Si aprens les fases del cicle i com t’afecten, 
així com els hàbits saludables que has d’incorporar a la 
teva  vida, podràs millorar molt el dolor menstrual i gaudir 
d’una millor salut i qualitat de vida. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 23 de febrer de 2023
H  18.30 h

Alimentar la flora bacteriana 
(xerrada amb tastet)
Parlarem sobre quins aliments hem de comprar, cuinar i 
menjar millor per millorar la nostra biota. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 30 de març de 2023
H  18.30 h

Sortida familiar per conèixer
la flora de Gallecs
Sortida familiar on coneixeràs els principals arbres i 
arbustos de Gallecs. Parlarem dels usos i les propietats 
de les plantes que ens envolten. Amb l'ajuda dels cartells 
informatius amb codi QR podrem obtenir-ne tota la 
informació. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. 
Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 27 d’abril de 2023
H  De 18.45 h a 21 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. 
Sortirem amb els binocles a descobrir on es troben els 
nius d’orenetes. 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. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com 
els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 25 de maig de 2023
H  18.45 h
 

LA FINESTRA EDUCATIVA

Robòtica en família
Què millor que compartir una afició amb els petits de la 
casa! Fes un taller de robòtica educativa en família 
compartint temps de qualitat amb els teus fills i filles 
i amb altres famílies. 
Adreçat a famílies amb infants entre 6 i 9 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut
M  Niueduca, innovació educativa
D  10 i 17 de novembre 2022 
H  Dijous, de 17.30 h a 19.30 h
Q  Gratuïta

Conversa en anglès per a infants 
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre grup 
deconversa! Es faran sessions molt dinàmiques centrades 
en la conversa (speaking) i la comprensió auditiva 
(listening), bases de la comunicació oral. 
Adreçat a infants de 9 a 14 anys. Nivell d’iniciació.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 6 de febrer de 2023
H  Dilluns, de 18.45 a 19.45 h
Q  48 € (quadrimestre)

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 9 a 14 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació 
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 29 de maig de 2023
H  Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Q  Gratuïta

Minixef (cuina per a infants) 
Fes aquest curs de cuina saludable en què aprendràs els 
beneficis i la importància d’una alimentació sana i 
equilibrada. Es farà èmfasi especial en els productes 
ecològics i de proximitat. En aquest curs pràctic, 
prepararàs receptes senzilles, gustoses i saludables per 
emportar-te a casa en cada sessió. 
Dirigit a infants de 6 a 12 anys. 

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Del 20 d’octubre 2022 al 25 de maig de 2023
H  Dijous, de 17.15 h a 18.30 h 
Q  88 €. 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.

LA FINESTRA VERDA

Setmana Bio: taller d’hort urbà
Vine a l’hort comunitari de Can Borrell i aprèn a cultivar i 
cuidar hortalisses de temporada. Et donarem el secret per 
fer-te el teu hort urbà a casa. Aquesta activitat forma part 
de la Setmana Bio. Activitat oberta a tothom. Cal que 
cada persona faci la seva inscripció. Els menors de 12 
d’anys han de venir acompanyats d’un adult.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  17 d’octubre de 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

Taller d’estalvi energètic a la llar 
Vols estalviar energia i diners? Vols entendre les factures 
d’electricitat, gas i aigua? En aquest taller es facilitarà 
informació per entendre les factures, compartirem 
consells per estalviar a casa i idees per ser més 
respectuosos/es amb el medi ambient. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Tècnics Municipals i Empreses Subministradores
D  6, 13, 20, 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 17 h a 18.30 h. El dijous 27, de 17 h a 20 h.
Q  Gratuïta

Embolcalls reutilitzables 
Et preocupa el medi ambient i vols reduir els residus 
de la teva llar? En aquest workshop farem embolcalls 
ecològics pel teu esmorzar i per utilitzar cada dia a casa. 
Per fi digues adéu al plàstic! 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  20 i 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 18.45 h a 20.15 h
Q  26 €. Materials inclosos

Hort vertical ecològic de Can Borrell
Si vols formar part d’aquest projecte comunitari i fer que 
entre tots i totes puguem gaudir de l’hort del barri, vine 
cada dilluns al nostre taller gratuït i ajuda’ns a cuidar el 
nostre hort ecològic vertical. Faràs planter, regaràs, 
aprendràs a mantenir-lo, faràs collita i ens la menjarem! 
La resta de dies també ens pots 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 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

LA FINESTRA JOVE

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut Mollet

Edició de vídeo 
La imatge té un paper protagonista en el món jove com 
una afició i manera d’expressar les seves emocions. 
En aquest taller aprendràs a desenvolupar les teves 
habilitats mitjançant pràctiques que posaran a prova els 
coneixements tècnics i teòrics per a aconseguir imatges 
amb les edicions posteriors de manera professional. 
Es treballarà amb programari lliure. 
Adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

M  Lluis Vaquero, dissenyador, fotògraf i artista 
 multidisciplinari
D  Del 19 d’octubre de 2022 al 8 de febrer de 2023
H  Dimecres, de 18.30 h a 19.30 h 
Q  Gratuïta

Taller de danses urbanes
En aquest taller els joves podran conèixer i profunditzar 
en els diferents balls i danses urbanes actuals. 
Dirigit a joves entre 12 i 16 anys. 

M  Mad beats, col·lectiu especialitzat en danses urbanes. 
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 10 de febrer de 2023
H  Divendres, de 18 h a 19 h
Q  Gratuïta

Robòtica educativa 
Aprenentatge pràctic sense teoria a partir de la creació i 
posada en marxa de robots. L’assaig-error és el mètode 
de la ciència i és la font d’aprenentatge. Combinarem la 
mecànica amb la programació. El treball amb les mans 
estimula la creativitat i programar fa desenvolupar la 
capacitat d’anàlisi i de pensament lògic-matemàtic. 
No calen coneixements previs.
Adreçat a joves de 12 a 16 anys. 

M  Niueduca, innovació educativa
D  Del 4 d’octubre de 2022 al 7 de febrer de 2023
H  Dimarts, de 18.45 h a 19.45 h
Q  Gratuïta

LA TERTULIANA VERDA 

Participa en aquest cicle de xerrades i espai de tertúlia 
sobre temes relacionats amb el medi ambient i amb el 
projecte de l’hort vertical ecològic del Centre Cívic de Can 
Borrell. Les xerrades són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

Mollet del Vallès, 
cap a la transició energètica
Vols conèixer els projectes que té la ciutat en relació amb 
la transició energètica? En aquesta xerrada es presentarà  
la nova ordenança solar, pensada per promocionar les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a la 
ciutat. Així mateix, també s’explicaran els serveis de la 
nova Oficina de Rehabilitació Energètica, destinada a 
informar, orientar i assessorar  la ciutadania en la 
tramitació dels ajuts dels Fons Next Generation EU, 
per a la rehabilitació energètica d´edificis i habitatges.
Aquesta xerrada forma part de la programació de la 
Setmana Europea de l’Energia. Cal fer inscripció prèvia.

M  Personal tècnic municipal
D  Dijous 29 de setembre de 2022
H  18.30 h

Menopausa: claus per a
una salut plena
La menopausa és una etapa més de la vida de la dona, 
en què augmenta el risc de patir certes patologies i la 
prevenció és vital. En aquesta xerrada parlarem sobre  
quins hàbits nutricionals i d’entrenament físic caldria 
incorporar en aquesta etapa per gaudir d’una salut plena. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 27 d’octubre de 2022
H  18.30 h

Inflamació i alimentació 
(xerrada amb tastet)
La inflamació és una resposta del nostre cos. Un excés 
d’inflamació pot comportar més cortisol i alguns 
problemes. Identifiquem els aliments i els hàbits 
inflamatoris i busquem aliments que ens ajudin a estar 
millor. Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 24 de novembre de 2022
H  18.30 h



OBRIM FINESTRES (20)

Programa d’innovació educativa sobre temes d’actualitat 
relacionats amb la salut, el medi ambient, la sostenibilitat, 
l’alimentació, la creativitat o les noves tecnologies.
Una bona oportunitat per obrir finestres noves a les 
nostres vides!
Aquest programa s’adreça a infants, joves i adults 
(consulta les edats requerides per a cada activitat). 

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
Ll  Centre Cívic de Can Borrell

LA FINESTRA DE LA SALUT 

Ioga per a infants
Vine a aquest espai de salut on aprendràs els 
coneixements bàsics del ioga a través del joc. Farem 
postures d’equilibri, de coordinació i de concentració. 
Adreçat a infants de 6 a 9 anys. 

M  Eva Bellart, terapeuta corporal
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 26 de maig de 2023
H  Divendres, de 17.15 h a 18.15 h
Q  48 € (quadrimestre)

Què necessita el meu cos
per començar bé el dia?
Aprèn com has d’esmorzar per començar el dia amb 
energia. Et donarem idees d’esmorzars saludables i 
prepararem receptes senzilles. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  24 i 31 de gener de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Prevenció de la salut
a partir de l’alimentació 
L’alimentació té un paper molt important en la prevenció 
de malalties i és imprescindible per tenir una bona salut. 
Aprèn quins aliments has de potenciar i quins cal evitar en 
la teva dieta. Et donarem idees de receptes saludables. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  Del 14 de febrer al 21 de març 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.

Introducció al batch cooking 
Saps com funciona el batch cooking i com pots adaptar 
aquest sistema dins de la teva dinàmica diària? 
En aquest taller t’explicarem què has de menjar i quines 
opcions tens. 
Parlarem de com organitzar-nos i aprofitar al màxim 
els recursos de temps i d’energia. 
Adreçat a persones majors de 18 anys.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica
D  16 i 23 de novembre de 2022
H  Dimecres, de 18.30 a 21 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. Per a aquesta 
activitat t’has de portar els materials necessaris de casa.

Aprèn a llegir les etiquetes
dels aliments 
En què ens hem de fixar quan comprem? Aprèn a llegir 
les etiquetes per tal de comprar aliments i no productes. 
Et donarem idees i consells. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys. 

M  Laia Oller, dietista i biòloga
D  18 i 25 d’abril de 2023 
H  Dimarts, de 18.30 h a 20 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 i estris de 
cuina necessaris per desenvolupar l’activitat.

Cicle menstrual i dolor
És comú que moltes dones pateixin dolor amb la 
menstruació. Si aprens les fases del cicle i com t’afecten, 
així com els hàbits saludables que has d’incorporar a la 
teva  vida, podràs millorar molt el dolor menstrual i gaudir 
d’una millor salut i qualitat de vida. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 23 de febrer de 2023
H  18.30 h

Alimentar la flora bacteriana 
(xerrada amb tastet)
Parlarem sobre quins aliments hem de comprar, cuinar i 
menjar millor per millorar la nostra biota. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 30 de març de 2023
H  18.30 h

Sortida familiar per conèixer
la flora de Gallecs
Sortida familiar on coneixeràs els principals arbres i 
arbustos de Gallecs. Parlarem dels usos i les propietats 
de les plantes que ens envolten. Amb l'ajuda dels cartells 
informatius amb codi QR podrem obtenir-ne tota la 
informació. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. 
Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 27 d’abril de 2023
H  De 18.45 h a 21 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. 
Sortirem amb els binocles a descobrir on es troben els 
nius d’orenetes. 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. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com 
els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 25 de maig de 2023
H  18.45 h
 

LA FINESTRA EDUCATIVA

Robòtica en família
Què millor que compartir una afició amb els petits de la 
casa! Fes un taller de robòtica educativa en família 
compartint temps de qualitat amb els teus fills i filles 
i amb altres famílies. 
Adreçat a famílies amb infants entre 6 i 9 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut
M  Niueduca, innovació educativa
D  10 i 17 de novembre 2022 
H  Dijous, de 17.30 h a 19.30 h
Q  Gratuïta

Conversa en anglès per a infants 
Vols millorar l’anglès? T’esperem al nostre grup 
deconversa! Es faran sessions molt dinàmiques centrades 
en la conversa (speaking) i la comprensió auditiva 
(listening), bases de la comunicació oral. 
Adreçat a infants de 9 a 14 anys. Nivell d’iniciació.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 6 de febrer de 2023
H  Dilluns, de 18.45 a 19.45 h
Q  48 € (quadrimestre)

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 9 a 14 anys. 
No calen coneixements previs.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Professorat d’anglès amb titulació 
D  Del 17 d’octubre de 2022 al 29 de maig de 2023
H  Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Q  Gratuïta

Minixef (cuina per a infants) 
Fes aquest curs de cuina saludable en què aprendràs els 
beneficis i la importància d’una alimentació sana i 
equilibrada. Es farà èmfasi especial en els productes 
ecològics i de proximitat. En aquest curs pràctic, 
prepararàs receptes senzilles, gustoses i saludables per 
emportar-te a casa en cada sessió. 
Dirigit a infants de 6 a 12 anys. 

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Del 20 d’octubre 2022 al 25 de maig de 2023
H  Dijous, de 17.15 h a 18.30 h 
Q  88 €. 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.

LA FINESTRA VERDA

Setmana Bio: taller d’hort urbà
Vine a l’hort comunitari de Can Borrell i aprèn a cultivar i 
cuidar hortalisses de temporada. Et donarem el secret per 
fer-te el teu hort urbà a casa. Aquesta activitat forma part 
de la Setmana Bio. Activitat oberta a tothom. Cal que 
cada persona faci la seva inscripció. Els menors de 12 
d’anys han de venir acompanyats d’un adult.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  17 d’octubre de 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

Taller d’estalvi energètic a la llar 
Vols estalviar energia i diners? Vols entendre les factures 
d’electricitat, gas i aigua? En aquest taller es facilitarà 
informació per entendre les factures, compartirem 
consells per estalviar a casa i idees per ser més 
respectuosos/es amb el medi ambient. 
Adreçat a persones a partir de 18 anys.

M  Tècnics Municipals i Empreses Subministradores
D  6, 13, 20, 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 17 h a 18.30 h. El dijous 27, de 17 h a 20 h.
Q  Gratuïta

Embolcalls reutilitzables 
Et preocupa el medi ambient i vols reduir els residus 
de la teva llar? En aquest workshop farem embolcalls 
ecològics pel teu esmorzar i per utilitzar cada dia a casa. 
Per fi digues adéu al plàstic! 
Adreçat a persones a partir de 16 anys.

O  Ajuntament de Mollet del Vallès
M  Geoblau Educació Ambiental
D  20 i 27 d’octubre de 2022
H  Dijous, de 18.45 h a 20.15 h
Q  26 €. Materials inclosos

Hort vertical ecològic de Can Borrell
Si vols formar part d’aquest projecte comunitari i fer que 
entre tots i totes puguem gaudir de l’hort del barri, vine 
cada dilluns al nostre taller gratuït i ajuda’ns a cuidar el 
nostre hort ecològic vertical. Faràs planter, regaràs, 
aprendràs a mantenir-lo, faràs collita i ens la menjarem! 
La resta de dies també ens pots 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 2022
H  Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Q  Gratuïta

LA FINESTRA JOVE

O  Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut Mollet

Edició de vídeo 
La imatge té un paper protagonista en el món jove com 
una afició i manera d’expressar les seves emocions. 
En aquest taller aprendràs a desenvolupar les teves 
habilitats mitjançant pràctiques que posaran a prova els 
coneixements tècnics i teòrics per a aconseguir imatges 
amb les edicions posteriors de manera professional. 
Es treballarà amb programari lliure. 
Adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

M  Lluis Vaquero, dissenyador, fotògraf i artista 
 multidisciplinari
D  Del 19 d’octubre de 2022 al 8 de febrer de 2023
H  Dimecres, de 18.30 h a 19.30 h 
Q  Gratuïta

Taller de danses urbanes
En aquest taller els joves podran conèixer i profunditzar 
en els diferents balls i danses urbanes actuals. 
Dirigit a joves entre 12 i 16 anys. 

M  Mad beats, col·lectiu especialitzat en danses urbanes. 
D  Del 21 d’octubre de 2022 al 10 de febrer de 2023
H  Divendres, de 18 h a 19 h
Q  Gratuïta

Robòtica educativa 
Aprenentatge pràctic sense teoria a partir de la creació i 
posada en marxa de robots. L’assaig-error és el mètode 
de la ciència i és la font d’aprenentatge. Combinarem la 
mecànica amb la programació. El treball amb les mans 
estimula la creativitat i programar fa desenvolupar la 
capacitat d’anàlisi i de pensament lògic-matemàtic. 
No calen coneixements previs.
Adreçat a joves de 12 a 16 anys. 

M  Niueduca, innovació educativa
D  Del 4 d’octubre de 2022 al 7 de febrer de 2023
H  Dimarts, de 18.45 h a 19.45 h
Q  Gratuïta

LA TERTULIANA VERDA 

Participa en aquest cicle de xerrades i espai de tertúlia 
sobre temes relacionats amb el medi ambient i amb el 
projecte de l’hort vertical ecològic del Centre Cívic de Can 
Borrell. Les xerrades són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

Mollet del Vallès, 
cap a la transició energètica
Vols conèixer els projectes que té la ciutat en relació amb 
la transició energètica? En aquesta xerrada es presentarà  
la nova ordenança solar, pensada per promocionar les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a la 
ciutat. Així mateix, també s’explicaran els serveis de la 
nova Oficina de Rehabilitació Energètica, destinada a 
informar, orientar i assessorar  la ciutadania en la 
tramitació dels ajuts dels Fons Next Generation EU, 
per a la rehabilitació energètica d´edificis i habitatges.
Aquesta xerrada forma part de la programació de la 
Setmana Europea de l’Energia. Cal fer inscripció prèvia.

M  Personal tècnic municipal
D  Dijous 29 de setembre de 2022
H  18.30 h

Menopausa: claus per a
una salut plena
La menopausa és una etapa més de la vida de la dona, 
en què augmenta el risc de patir certes patologies i la 
prevenció és vital. En aquesta xerrada parlarem sobre  
quins hàbits nutricionals i d’entrenament físic caldria 
incorporar en aquesta etapa per gaudir d’una salut plena. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 27 d’octubre de 2022
H  18.30 h

Inflamació i alimentació 
(xerrada amb tastet)
La inflamació és una resposta del nostre cos. Un excés 
d’inflamació pot comportar més cortisol i alguns 
problemes. Identifiquem els aliments i els hàbits 
inflamatoris i busquem aliments que ens ajudin a estar 
millor. Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 24 de novembre de 2022
H  18.30 h



Cicle menstrual i dolor
És comú que moltes dones pateixin dolor amb la 
menstruació. Si aprens les fases del cicle i com t’afecten, 
així com els hàbits saludables que has d’incorporar a la 
teva  vida, podràs millorar molt el dolor menstrual i gaudir 
d’una millor salut i qualitat de vida. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Elsa Viñuela, graduada en bioquímica i dietista, 
 especialitzada en salut hormonal femenina
D  Dijous 23 de febrer de 2023
H  18.30 h

Alimentar la flora bacteriana 
(xerrada amb tastet)
Parlarem sobre quins aliments hem de comprar, cuinar i 
menjar millor per millorar la nostra biota. 
Cal fer inscripció prèvia.

M  Montse Tàpia, xef de formació, mestra de cuina 
 i divulgadora gastronòmica 
D  Dijous 30 de març de 2023
H  18.30 h

Sortida familiar per conèixer
la flora de Gallecs
Sortida familiar on coneixeràs els principals arbres i 
arbustos de Gallecs. Parlarem dels usos i les propietats 
de les plantes que ens envolten. Amb l'ajuda dels cartells 
informatius amb codi QR podrem obtenir-ne tota la 
informació. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. 
Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 27 d’abril de 2023
H  De 18.45 h a 21 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. 
Sortirem amb els binocles a descobrir on es troben els 
nius d’orenetes. 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. Els menors d’edat han de venir acompanyats 
d’un adult. Cal fer inscripció prèvia, tant els infants com 
els adults.

M  Geoblau Educació Ambiental
D  Dijous 25 de maig de 2023
H  18.45 h
 

Centre Cívic de Can Borrell
Parc de Can Borrell
Tel. 93 544 59 61
De dilluns a divendres, de 15.15 h a 21.30 h

cccanborrell@molletvalles.cat

Núm. registre 108-2022-30

Imprimeix aquestes pàgines 
només si és necessari.
No malbaratis paper i tinta!


