
 CASAL DE
 CULTURA

OFERTA DE TALLERS
MONTORNÈS DEL VALLÈS

INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats tindran lloc sempre que s’arribi a un mínim d’inscripcions
 (50% de l’oferta), o  bé si el departament de Cultura, Festes i Patrimoni 
ho considera adient. 

CALENDARI 
L’inici del curs serà el dilluns 4  d’octubre de 2021.
Trimestre: del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2021.
Tancament en dies festius: 
11 d’octubre, 29 de novembre i 6, 7 i 8  de  desembre de 2021.

QUÈ

Cal demanar cita prèvia 
per venir a fer la 
inscripció al 
Casal de Cultura

Cal fer la inscripció al 
Casal de Cultura

Cobrament de les 
quotes

QUAN

Del 21 al 23 
de setembre

Del 24 al 30 de
 setembre

Novembre i 
desembre

COM

Trucant al telèfon 93 572 17 19 de 16 a 20 h o 
bé triant dia i hora disponibles al formulari que 
trobareu al web www.montornes.cat 

Venint al Casal de Cultura el dia i hora assignats mi-
tjançant la cita prèvia. En el moment de fer la ins-
cripció es farà el pagament del primer mes del 
taller escollit. El pagament es farà amb targeta, no 
s’acceptarà efectiu. 

El cobrament de les quotes de novembre i desembre es 
farà a mes vençut. 
Per poder domiciliar aquests cobraments caldrà emple-
nar i entregar a la recepció del Casal de Cultura l’auto-
rització de la domiciliació bancària, que es lliurarà en el 
moment de fer la inscripció.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Cal tenir en compte:
Serà imprescindible haver entregat el full d’autorització de domiciliació bancària abans del 15 d’octubre. 

Cada persona es podrà inscriure com a màxim a 2 tallers. 
En el cas del taller de pintura, el màxim serà de 4 tallers (8 h màxim).

En els tallers en què quedi llista d’espera, si hi hagués alguna baixa, es contactarà amb les persones seguint l’ordre
 de petició de reserva.

BONIFICACIONS (regulades per l’ordenança fiscal número 41) 
25% de descompte sobre el preu de l’activitat i no acumulable.
Tipus de bonificacions: joves entre els 12 i els 29 anys, carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, 
certificat de la condició de desocupat/ada vigent.

Es pressuposarà que els interessats autoritzen l’Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar o a obtenir la docu-
mentació que acredita les bonificacions, llevat que en el procediment s’hi faci constar l’oposició expressa o que una llei 
requereixi un consentiment exprés, d’acord amb l’article 28, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques.

COM DONAR-SE DE BAIXA D’UN TALLER?
La comunicació de baixa d’un taller s’haurà de fer al Casal de Cultura abans del dia 20 del mes en curs (o el dia hàbil 
posterior, en cas que sigui festiu). Es podrà comunicar presencialment o via correu electrònic a l’adreça 
casalcultura@montornes.cat. No complir aquest requisit implicarà el cobrament del rebut del mes següent.
Si creieu que, després de donar-vos de baixa, se us ha cobrat un rebut indegudament, recomanem que el torneu i que 
ho comuniqueu al Casal.

Qualsevol situació no prevista serà resolta pel departament de Cultura, Festes i Patrimoni.

PROGRAMACIÓ D’OCTUBRE 
A DESEMBRE DE 2021



TALLERS PER A 
PÚBLIC ADULT

MEDITACIÓ
Es practiquen mantres, exercicis 
energètics, de respiració i relaxació.

Divendres de 18.30 a 20 h

Preu: 15 €/mes         
Preu per a no residents: 20 €/mes

COSMÈTICA NATURAL 
Adreçat a aquelles persones que volen 
tenir cura de la pell amb productes 
naturals. S’estudiaran els ingredients 
bàsics (olis vegetals i essencials, 
flors, fangs, ceres...) que s’utilitzen en 
cosmètica natural, les seves propietats 
i aplicacions. S’elaboraran cremes 
facials i corporals de preparació
senzilla. 
Programació trimestral (el preu del 
material per als productes de cada 
trimestre s’abonarà directament a la 
tallerista; el preu oscil·larà entre els 20 
i els 25 €, aproximadament).

Dimecres de 18.30 a 20 h

Preu: 15 €/mes        
Preu per a no residents: 20 €/mes

Més informació:

CASAL DE CULTURA
Av. del Riu Mogent, 2
Horari d’atenció: de dilluns 
a divendres, de 15.30 a 20.30 h.
Tel. 93 572 17 19
casalcultura@montornes.cat

CULTURA MONTORNÈS:
Segueix-nos a FB i IG: 
@culturamontornes

 ARTS I MANUALITATS 
RESTAURACIÓ DE MOBLES I 
METALLS
Taller per reparar, transformar o 
entapissar les vostres pròpies peces.
Cal portar una bata i guants forts per 
treballar.

Dimecres de 17.30 a 20.30 h
 
Preu: 25,50 €/mes  
Preu per a no residents: 34 €/mes

PINTURA I DIBUIX
En aquest taller es practica:
- Dibuix artístic: teoria i pràctica, 
amb llapis i carbonet, per adquirir el 
coneixement dels volums i descobrir 
el llenguatge del color.
- Pintura: coneixements bàsics, 
tècniques pictòriques, profunditats 
amb el color.
Potenciació del desenvolupament 
de la pròpia personalitat a través de 
l’art.

Dilluns de 15.45 a 17.45 h
Dilluns de 18.15 a 20.15 h
Dimecres de 15.45 a 17.45 h
Dimecres de 18.15 a 20.15 h

2 h per setmana: Preu: 18 €/mes  
Preu per a no residents: 24 €/mes

4 h per setmana: Preu: 27 €/mes    
Preu per a no residents: 36 €/mes

CERÀMICA
Es treballa el fang amb volum i pla. 
S’aprèn a fer esmalts i a personalitzar-
los, a decorar les peces, a esgrafiar, i 
a fer murals i bijuteria.

Dimarts de 18 a 20 h
Dijous de 18 a 20 h

2 h per setmana:  Preu: 18 €/mes     
Preu per a no residents: 24 €/mes

4 h per setmana:  Preu: 27 €/mes     
Preu per a no residents: 36 €/mes

TECNOLOGIA
FOTOGRAFIA DIGITAL
Nivell inicial: Curs d’iniciació a la 
fotografia digital orientat a aquelles 
persones que vulguin introduir-se en 
el món de la fotografia. En aquest 
curs aprendrem a utilitzar la càmera 
per fer tot tipus de fotografies. 
Requisits: càmera digital.

Nivell avançat: Curs de fotografia 
digital orientat a aquelles persones que 
vulguin avançar en els coneixements 
en matèria d’il·luminació, composició 
i creativitat fotogràfica.
Requisits: càmera digital i haver 
cursat el nivell inicial.

Nivell ‘pro’: Curs de fotografia digital 
orientat a aquelles persones que 
vulguin obtenir un nivell professional 
en el món de la fotografia digital en 
àmbits com la fotografia social o la de 
producte, o la documentació 
fotogràfica.
Requisits: càmera digital i haver 
cursat el nivell avançat.

Dimarts de 18.30 a 20.30 h 
nivell inicial
Dimecres de 18.30 a 20.30 h nivell 
avançat. 
Dijous de 18.30 a 20.30 h - nivell 
‘pro’.

Preu: 18 €/mes    
Preu per a no residents: 24 €/mes

DANSES            
BALLS EN LÍNIA 
Aprenentatge de coreografies, totes 
amb diferents estils i ritmes. Hi ha 
molts moviments de cames, voltes, 
desplaçaments i coordinació amb la 
resta del grup. No cal parella.

Divendres de 15.15 a 16.15 h – 
nivell inicial
Divendres de 16.45 a 17.45 h – 
nivell mitjà/avançat

Preu: 12 €/mes     
Preu per a no residents: 16 €/mes

DANSA DEL VENTRE
S’aprenen els passos bàsics de la 
dansa del ventre mitjançant un treball 
corporal per prendre consciència 
del cos i poder treballar bloquejos 
personals. Alhora que s’interpreta la 
música, es deixen enrere prejudicis i 
vergonyes, i la dansa es converteix 
en una experiència alliberadora i 
divertida.

Dimarts de 19 a 20.30 h

Preu: 15 €/mes     
Preu per a no residents: 20 €/mes

SALUT
IOGA
El ioga és un exercici complet per al 
cos i la ment. Amb el ioga es treballa 
molt la respiració, la capacitat de 
concentració i la relaxació.

Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h

Preu: 22,50 €/mes    
Preu per a no residents: 30 €/mes


