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Tallers
La Torreta

Arribem al tercer trimestre de cursos i tallers del Centre Cultural La 
Torreta amb l’edició d’aquest tercer llibret que té la intenció de recollir 
l’oferta de tallers regulars i monogràfics dels que podeu gaudir aquests 
mesos d’abril, maig i juny. Un animen doncs a fer una ullada a la diversi-
tat de disciplines que trobareu, trobar les que més us agraden i participar 
d’espais on compartir, generar coneixements i aprendre gaudint de l’art, el 
moviment, la creativitat o la desconnexió.

Amb el darrer llibret cultural d’aquest curs 2021-2022, esperem que 
hagueu gaudit dels tallers i cursos que s’han proposat al llarg de la tem-
porada. Amb la voluntat de millorar i proposar una oferta atractiva que 
respongui als interessos dels ciutadans i ciutadanes, us agrairíem que 
contestéssiu a l’enquesta que enllaça el QR i que ens servira per repensar 
el curs vinent.

Moltes gràcies a tots els usuaris i usuàries de La Torreta i a tots els 
ciutadans i ciutadanes que feu de Montmeló Cultura!

Tallers La Torreta
Abril-Maig-Juny 2022
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Programa regular.
ENCARA QUEDEN PLACES. ANIMA’T

HIPOPRESSIUS AMB NADONS Dimarts de 11.00h a 12.00h Preu: 18€/mes 1 sessió/setmana

MANUALITATS Divendres de 11.30h a 13.00h Preu: 18€/mes 1 sessió/setmana

PINTURA DE ROBA Dilluns de 17.00h a 19.00h Preu: 18€/mes 1 sessió/setmana

PERCUSSIÓ Dilluns de 19.00h a 20.30h Preu: 25€/mes 1 sessió/setmana

DANSA DEL VENTRE Dilluns de 19.30h a 21.00h Preu: 20€/mes 1 sessió/setmana

DANSA DEL VENTRE
Dilluns de 19.30h a 21.00h
Dijous de 18.00h a 19.00h

Preu: 28€/mes 2 sessions/setmana

DANSA DEL VENTRE Dijous de 18.00h a 19.00h Preu: 10€/mes 1 sessió/setmana

Tallers
La Torreta
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Tallers
La Torreta

Oferta trimestral
abril-maig-juny’22
CERÀMICA
Un taller que no requereix d’experiència prèvia, on es treballaran diferents tècniques de 
modelat i podràs crear les teves pròpies peces, úniques i originals, a partir de la tècnica 
japonesa del pessic, la planxa o el xurro; per decorar-les posteriorment amb engalbes, 
pigments i esmalts.

Són sessions on es té cura de tot el procés elaboratiu i creatiu, delicat i al ritme de cada 
persona. Hi ha sessions per crear, moldejar, pulir, definir, decorar i esmaltar.

El procés de creació i finalització d’una peca té una durada de tres setmanes consecuti-
ves, pel que et pots apuntar al taller en format mensual o trimestral. 

A càrrec de: Mabonnin 

Grup matí: Dijous, del 21 d’abril al 16 de juny 
• de 11.00 a 13.00h
Grup tarda: Dijous, del 21 d’abril al 16 de juny 
• de 18.00 a 20.00h 
Preu 25 €/mes
• 1 sessió/setmana
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Tallers
La Torreta

abril’22
MONOGRÀFICS

POESIA HAIKÚ
Taller creatiu d’escriptura de poemes.

El més d’abril és el mes del llibre i la rosa i és que arriba Sant Jordi! És per això que 
des de La Torreta, i en el marc de celebració d’una diada cultural tan marcada com 
aquesta, es realitzarà un taller obert i gratuït de poesia creativa: la poesia Haikú.

En aquest taller farem una aproximació a la poesia i, en especial, a la poesia de 
l’instant: el haiku. Aprendrem les seves característiques i, a través de lectures de 
diferents autors, imatges i sons, ens endinsarem a la creació dels nostres poemes en 
un ambient agradable i tranquil.

La poesia japonesa ens convida a retrobar-nos amb la natura i amb nosaltres 
mateixos.

Inscripció prèvia a www.montmelo.cat

A càrrec de:  Mercè Blanes

Dijous 21 d’abril
• de 18.00 a 20.00h
Preu GRATUÏT 
• 1 sessió
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COSMÈTICA NATURAL
Una sessió d’elaboració d’un exfoliant corporal sòlid per la dutxa que, a més d’elimi-
nar les cèl·lules mortes, estimularà el col·lagen i nodrirà la pell.

Una sessió d’elaboració de llet corporal, una crema corporal lleugera i penetrant que 
us deixarà la pell hidratada i sedosa, així com preparada de cara el bon temps!

A càrrec de: Tot Naturaly

Dijous 21 i 28 d’abril 
• de 9.45 a 11.45h
Preu 24 €/mes
• 2 sessions

Tallers
La Torreta

abril’22
MONOGRÀFICS
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TALLER FLORAL: 
FEM UN RAM DE 
FLOR FRESCA
Taller d´art floral on aprendràs la tècnica per a poder elaborar un ram de flor fres-
ca. S’explicarà també l´origen de les flors, el procés de neteja i conservació i tot el 
necessari per a obtenir un bon resultat. S’utilitzaran eucaliptus, verds variats i flor 
de temporada.

Duració de la flor de 10 a 15 dies.

A càrrec d’El Racó de les Flors

Divendres 13 de maig 
• de 18.30 a 20.30h
Dissabte 14 de maig 
• de 10.30 a 12.30h
Preu 25 €/mes
• 1 sessió

Tallers
La Torreta

maig’22
MONOGRÀFICS
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COSMÈTICA NATURAL
Una sessió d’elaboració de dentífric sòlid de dos tipus: una primera versió en pols i 
una segona versió en pastilles per a què les pugueu utilitzar tota la família. Una opció 
natural i respectuosa amb el medi ambient per a la higiene bucal del dia a dia.

Una sessió d’elaboració d’un bàlsam reparador pels llavis i un mikado d’aromaterà-
pia. D’una banda un producte natural per cuidar els llavis i de l’altre un ambientador 
natural amb una barreja d’olis essencials que estimularan el nostre olfacte i el nostre 
cos.

A càrrec de: Tot Naturaly

Dijous 12 i 19 de maig 
• de 9.45 a 11.45h
Preu 24 €/mes
• 2 sessions

Tallers
La Torreta

maig’22
MONOGRÀFICS
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TERRAZO
Un taller per aprendre a treballar el terrazo, veient els diferents tipus de materials, 
les gammes cromàtiques, les opcions dels motlles i treballant manualment els ob-
jectes i acabats finals. 

A càrrec de Laura Aguilar de Lava Objects.

Dijous 17 i 24 de maig 
• de 10.30 a 12.30h
Dijous 17 i 24 de maig 
• de 18.30 a 20.30h
Preu 25 €/mes
• 2 sessions

Tallers
La Torreta

maig’22
MONOGRÀFICS



10

TALLER FLORAL: 
LLETRA AMB FLOR PRESERVADA
Taller d’art floral on decorarem una lletra de cartró dur, amb volum, a partir de flors 
preservades i seques, per penjar a la paret o deixar de peu sobre qualsevol superfí-
cie. Decora la teva inicial, la del teu fill o filla, la de la teva mare o la del teu nom! De 
qui tu vulguis! 

Duració de les flors de 3 a 5 anys. 

A càrrec d’El Racó de les Flors.

Divendres 10 de juny 
• de 18.30 a 20.30h
Dissabte 11 de juny 
• de 10.30 a 12.30h
Preu 25 €/mes
• 1 sessió

Tallers
La Torreta

juny’22
MONOGRÀFICS
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CREACIÓ D’UN SEGELL I 
ESTAMPACIÓ D’UNA TOTEBAG
En aquest taller aprendràs a crear el teu propi segell per a estampar-lo tant en paper 
com en textil. A més, t’emportaràs una totebag personalitzada amb el segell i totes 
les proves maques que en facis! Un taller creatiu i divertit.

A càrrec de Edelweiss López @girlsaresuperheros

Dijous 16 de juny 
• de 18.00 a 20.00h
Preu 18 €/mes
• 1 sessió

Tallers
La Torreta

juny’22
MONOGRÀFICS
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COSMÈTICA NATURAL
Una sessió d’elaboració de repel·lent per a mosquits, en format bàlsam nutritiu, que 
ens ajudara a evitar les picades de forma natural ara que s’acosta l’estiu.

Una sessió d’elaboració d’un bàlsam pels dolors, un remei en format d’ungüent que 
t’ajudara a fer desaparèixer les sobrecarregues musculars, rampes i malestars en 
pocs dies.

A càrrec de: Tot Naturaly

Dijous 2 i 9 de juny 
• de 9.45 a 11.45h
Preu 24 €/mes
• 2 sessions

Tallers
La Torreta

juny’22
MONOGRÀFICS
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Tallers
La Torreta

FAQS:
QUÈ, QUAN, COM?
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Preinscripció oberta als tallers regulars i monogràfics al web de l’Ajuntament: 

www.montmelo.cat

• Suport per a dubtes i consultes al correu latorreta@montmelo.cat o bé al telè-
fon: 93 572 10 33.

• Un cop realitzada la preinscripció i confirmada la plaça es pocedirà a la forma-
lització de la matrícula, de manera presencial  a La Torreta. Caldrà omplir el full 
de matrícula amb les dades personals i l’autorització de domiciliació de quotes.

INFORMACIONS
• El tercer i darrer trimestre del curs 2021-2022 s’allargarà fins al 17 de juny.

• Les activitats es desenvoluparan sempre i quan s’arribi a un mínim de 6 inscrits 
per grup o bé si l’àrea de cultura ho considera adhient.

• El cobrament de quotes es realitzarà a més vençut. Tanmateix, per tramitar la 
baixa s’haurà d’avisar i formalitzar abans del dia 15 del mes previ.

• En el cas dels tallers regulars es cobrarà una quota en concepte de material i 
matrícula. 

• Totes les activitats estan subjectes a la normativa de contenció de la COVID-19. 



28 - 29 / 05 / 2022
festival infantil i juvenil
de teatre a Montmeló
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LA NOVA EDICIÓ DEL FITKAM
JA ÉS A TOCAR!

FITKAM
2022

El cap de setmana del 28 i 29 de maig, Montmeló acull la nova edició del Fitkam!

FITKAM, el Festival de Teatre Infantil i Juvenil de Montmeló és un festival amb una 
llarga trajectòria i ja hem arribat a la 9ena edició! Enguany serà els dies 28 i 29 de 
maig quan Montmeló s’omplirà d’espectacles per a petits i petites, essent un festival 
de l’àmbit de l’espectacle familiar.

Així doncs, durant aquest cap de setmana es podran veure espectacles de tot tipus 
de gèneres, amb l’objectiu que tant públic assistent com els programadors convidats 
puguin gaudir d’una àmplia programació amb diferents estils i gèneres, cercant en 
tot moment la qualitat i la innovació.

Estem treballant per a què l’assistència, tant de programadors com de públic,  sigui 
la més àmplia possible, i per poder oferir una proposta de qualitat. 

Actualment s’està realitzant el procés de selecció d’entre les propostes rebudes, les 
quals provenen de companyies de professionals que presenten espectacles de qual-
sevol gènere (teatre, dansa, titelles, musical, clown, etc.) adreçats a públic familiar, 
infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais interiors com 
a l’exterior. Els muntatges programats poden ser de petit, mitjà o gran format i poden 
combinar diversos gèneres.

Amb tot, esperem que tingueu moltes ganes de gaudir d’un cap de setmana de cultu-
ra i teatre sobre el qual us anirem desvelant noticies ben aviat!




