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Ja us podeu inscriure al taller 'Les dones del Montseny aprenem
juntes'

Detall del cartell dels tallers. Autor: XPN
08/10/2018
Dins les accions del Pla d’igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible a la Reserva de la
Biosfera del Montseny, del 15 d'octubre al 28 de juny, s’impartiran tallers gratuïts de tècniques artístiques
per treballar la llana i altres productes naturals a diversos municipis de la Reserva.
La proposta, emmarcada en el Pla d'igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible, s’adreça a totes les
veïnes dels municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny i és gratuïta, si bé cal inscriure’s prèviament.
S’oferirà una sessió setmanal (de 10 a 12 h) a aquests municipis segons aquest calendari:
· Dilluns: Sant Esteve de Palautordera, El Corral (av. Lluís Companys, s/n).
· Dimarts: Seva, La Polivalent (ronda Pintor Mombrú, 16).
· Dijous: Tagamanent, Sala Polivalent (pl. de la Vila, s/n).
· Divendres: Arbúcies, Espai Dones (Hotel d’Entitats, c. Estenedor, 44, 2n pis).
Es treballaran diferents tècniques d’elaboració artística artesanal amb productes derivats de la llana; s’aprendrà
com obtenir tints naturals i la seva aplicació en tèxtil; s’elaboraran sabons i ungüents naturals; es faran creacions
ceràmiques... i molt més!
La inscripció és gratuïta i oberta a tots els municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Taller impartit i
coordinat per Laia Aguilà, del Talleret del Clot. Cal fer la inscripció emplenant el formulari que apareix a la pàgina
web o bé trucant al telèfon 938 475 102.
Més informació: p.montseny.rbiosfera@diba.cat // Cartell del taller [PDF].
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