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Què és el taller?
És una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cardona per oferir un
seguit de tallers i cursos amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta d’oci cultural del poble i
satisfer les inquietuds dels vilatans i vilatanes.

Com s’organitza?
Els tallers i cursos s’organitzen en dos blocs, un primer bloc de gener a març i un segon
bloc d’abril a juny. Cada activitat s’organitza en sessions setmanals de durada variable en
funció de l’activitat.
El nombre de sessions, la durada i el número de places s’especifica a la descripció de
cada activitat. Els tallers només es faran si hi ha un mínim de persones inscrites.
En el cas de no fer-se el taller a raó de manca d’inscripcions es retornarà l’import íntegre
de la inscripció.

Més informació i inscripcions
Les activitats del primer bloc començaran la setmana del 15 d’abril i tindran una
periodicitat setmanal.
Les inscripcions es podran fer del 27 de març al 12 d’abril a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de Cardona de 9.00 h a 14.00 h. S’ha d’omplir i portar la butlleta
d’inscripció que s’adjunta al fulletó.
El pagament es farà efectiu en el moment de la inscripció.
Una vegada s’acabi el termini d’inscripcions als tallers, es podran fer inscripcions en
aquells tallers que tinguin places vacants fins al mateix dia d’inici del taller.
En el cas que, per qüestions de demanda, es faci un segon grup d’un taller determinat
(un altre dia o una altra franja horària) no es podran fer canvis respecte el grup
d’inscripció inicial.

Quines són les activitats del segon bloc?
Remeis naturals i herbes aromàtiques

Nou!

Descripció: Ens aproparem a reconèixer les plantes més significatives; l’ús que se’n ha fet,
les seves virtuts remeiers (receptes, xarops...), quan i com es cullen, com es conserven, la
seva influència en la cultura, les seves aplicacions culinàries... A cada sessió podrem
veure, tocar i olorar-les. Una de les sessions es farà a l’aire lliure, dia a convenir amb el
monitor.
Professorat: Esteve Padullés (http://estevepadulles.blogspot.com.es/)
Horari, inici i lloc: dimarts de 19.00h a 21:00h │16 d’abril│ Centre Cívic – Casal de Joves
Preu, durada i places: 40€ │ 7 sessions│ 20 places

Cardona, més de mil anys d’història!
Descripció: Ens acostarem als orígens de Cardona, als fets que hi van succeir per
entendre la importància històrica de la vila. Descobrirem el singular territori de la sal, la
gènesi i evolució de la vila, l’esplendor del seu passat i la important nissaga dels Cardona.
Reviurem batalles i setges, visitarem escenaris i entendrem el passat industrial més recent.
Professorat: Núria Fidalgo, Teresa Puig i Àlex Tripiana
Horari, inici i lloc: dimecres de 19.00h a 20:30h │17 d’abril│ Inici del taller al Museu de la
Sal Josep Arnau

Preu, durada i places: 40€ │ 10 sessions │ 30 places

L’art de fer pessebres

Nou!

Descripció: Aprendrem a construir un pessebre diorama (artístic), que a diferència del
popular està format per panorames tancats. Crearem el conjunt de condicions
ambientals amb guix i elements naturals on es desenvolupen les diferents escenes del
pessebre. Es jugarà amb perspectives, decorats i sobretot imaginació i creativitat.
Professorat: Associació de pessebristes de Cardona
Horari, inici i lloc: dijous de 19.00 h a 20.30 h │18 d’abril│ Baixos de l’Ajuntament de
Cardona
Preu, durada i places: 15€ │ 10 sessions │ 15 places

Taller de decoració de capses de cartró

Nou!

Descripció: Ens aproparem al món del paper i el cartró tot fent diversos models de
capses per a decorar-les mitjançant diferents tècniques. Aprendrem a dissenyar, tallar i
muntar capses de cartó. Les folrarem amb varis tipus de paper i les decorarem. Al llarg
del taller es començaran i acabaran 3 models de capsa.
Professorat: Lurdes Casas i Lurdes Santamaria
Horari, inici i lloc: Divendres de 20.00 h a 22.00 h │19 d’abril│ Centre Cívic – Casal de
Joves
Preu, durada i places: 50€ │ 8 sessions │ 15 places

Agricultura ecològica

Nou!

Descripció: En acabar el taller serem capaços de muntar el nostre propi hort i produir les
nostres pròpies hortalisses ecològiques de temporada, amb respecte i harmonia amb el
medi ambient. El taller s’estructura en sessions teòriques i pràctiques: planificació i
preparació de l’hort, coneixements dels principals cultius del territori, lluita contra les
plagues, adobs, composts, rotació de cultius...
Professorat: David Serra
Horari, inici i lloc: Divendres de 19.00 h a 20.30 h │19 d’abril│ Escola Joan de Palà
(sessions teòriques) i Les Colònies Arquès (sessions pràctiques)
Preu, durada i places: 40€ │ 8 sessions │ 20 places

Taller de Sardanes
Descripció: Continuem practicant la sardana! Ballarem, millorarem els passos i
perfeccionarem la tècnica de repartir-les i comptar-les.
Professorat: Ramon Barat, Esther Rubio i Antonia Serena
Horari, inici i lloc: Dissabte de 17.00 h a 18.30 h │20 d’abril│ Centre Cívic – Casal de
Joves
Preu, durada i places: 5€ │ 6 sessions │ 20 places
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