
AGENDA D’ACTIVITATS 

del Banc del Temps del Moianès 

CICLE de TALLERS DE PRIMAVERA 2017 

�Tots els tallers tenen una durada aproximada entre 1h30m i 2h30min. 
�Els participants hauran de pagar les petites despes es dels materials o 
ingredients utilitzats. 
�Els usuaris i usuàries del banc del temps poden por tar persones convidades. 
�Es necessari inscriure’s a través del telèfon, What sApp o Telegram (Jordi 
Perera o Paqui Cruz), o correu electr. de la Secret aria bdtmoianes@inventati.org  

DATA LLOC ACTIVITAT A CÀRREC DE 

28 de 

Abril 

(divendres) 

a les 19:00h 

Can Carner, 

C/ Joies, 11. Moià 

Kundalini Ioga  
- Ioga de la consciència - 
(cal dur una estoreta i una 

manta o peça d’abric similar)  

Inés 

Navarro 

5 de 

Maig 

(divendres) 

a les 19:00h 

Can Carner, 

(aula de cuina) 

C/ Joies, 11. Moià 

Cuina de peix i marisc 
- Taller pràctic – 

(porteu algun recipient de 
nevera)  

Anna Xandri 

12 de 

Maig 

(divendres) 

a les 19:00h 

Can Carner, 

C/ Joies, 11. Moià 

TAPPING 
- Una tècnica senzilla que 
ajuda a alliberar-nos dels 
bloqueigs emocionals - 

Roser Pla 

14 de 

Maig 

(diumenge) 

a les 10:00h 

Sortida a les 10h des 

de la Plaça del Colom a 

Moià 

Reconèixer les herbes 
remeieres del nostre 

entorn 
- Sortida matinal guiada pels 

afores de Moià - 

Ana Garcia 

19 de 

Maig 

(divendres) 

a les 19:00h 

Can Carner, 

(aula de cuina) 

C/ Joies, 11. Moià 

Cuina mexicana 
- Taller pràctic - 

(porteu algun recipient de 
nevera)  

Efrén 

Marmolejo 

27 de 

Maig 

(dissabte) 

a les 10:00h 

Can Carner, 

C/ Joies, 11. Moià 

Expressió i  
autoconeixement 

corporal  
- Taller pràctic - 

(porteu roba còmode)  

David 

Rodríguez 

3 de 

Juny 

(dissabte) 

a les 10:00h 

Can Carner, 

(aula de cuina) 

C/ Joies, 11. Moià 

Cuina mexicana 
- Repetició del taller segons 

demanda - 

Efrén 

Marmolejo 

10 de 

Juny 

(dissabte) 

a les 10:00h 

Can Carner, 

C/ Joies, 11. Moià 

Feng-Shui 
- Situar el mapa Bagua i 

estructurar la llar de forma 
energèticament positiva – 

(convé dur un plànol o croquis  
a escala de casa vostra)  

Mercè 

Monrós 

 


