
AGENDA D’ACTIVITATS
del Banc del Temps del Moianès

CICLE de TALLERS DE TARDOR 2017

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

DATA LLOC ACTIVITAT A CÀRREC DE

17 de
Novembre
(divendres)
a les 18:30h

a les 18:30h davant de
la botiga de fruita i
verdura Can Fruitós
– antic Frescuore –

(carret. de Manresa)
Acabarem el taller a la
cuina de Can Carner

MENJAR SA, ÉS CAR?

Taller pràctic sobre com
aprofitar al màxim la compra

i els aliments

(porteu algun recipient de
nevera)

Dolors
Mas

Fontseca

18 de
novembre
(dissabte)

a les 11:00h

Can Carner,
C/ Joies, 11. Moià

Teràpia ENERGÈTICA
i Teràpia amb BOLS

TIBETANS
(porteu roba còmode i una

manteta)

Loli Torres

24 de
Novembre
(divendres)
a les 18:30h

Can Carner,
C/ Joies, 11. Moià

Introducció al
PENSAMENT SISTÈMIC

És possible una altra manera
de pensar?

Llorenç Fort

1 de
Desembre

(divendres)
a les 18:30h

Can Carner,
(aula de cuina)

C/ Joies, 11. Moià

Cuina VEGETARIANA

- Canelons amb Seitan –

(porteu algun recipient de
nevera)

Elvira Homs

16 de
Desembre
(dissabte)

a les 11:00h

Can Carner,
(aula de cuina)

C/ Joies, 11. Moià

Cuina RUSSA

- Alguns plats típics russos –

(porteu algun recipient de
nevera)

Serat
Galofré
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