
  Centre  Centre  
             CívicCívic
                                      

  Barri de la Pau  Barri de la Pau

HORARI:

de dilluns a divendres de 14:30 h a 19:30 h.
     C/ Verge del Cap, 26
     08788 Vilanova del Camí

Telèfon: 93 805 44 22 (ext. 127)

Adreça electrònica: 
mollfulledalm@vilanovadelcami.cat

TALLER:TALLER:

BOMBONS I XOCOLATA

Inscripcions: del 23 de març al 9 d'abril
 

Taller  per  aprendre  a  fer  bombons,  rajoles, 
mousse, cobertures... amb ingredients sans i 
naturals. No et perdis la manera més original 
de regalar-te luxes pel paladar.

Dies: 21 i 28 d'abril
Horari: els dimarts de 19 a 21 h.
Preu: 15 €

A càrrec de Sandra Galvé, Naturòpata, 
especialitzada en dietètica, assessora 
nutricional i cuinera.

TALLER:TALLER:

HAMBURGUESES VEGETALS

Inscripcions: del 23 de març al 9 d'abril

T'agraden  les  hamburgueses?  Doncs  en 
aquest  taller  veurem  com  es  fan  les  més 
saludables i saboroses, amb cereals, llegums, 
verdures i molt més. Aprendràs quines són les 
pautes per a idear les teves pròpies creacions 
culinàries  i  degustaràs  receptes  originals  i 
delicioses.

Dies: 5, 12 i 19 de maig
Horari: els dimarts de 19 a 21 h.
Preu: 15 €

A càrrec de Sandra Galvé, Naturòpata, 
especialitzada en dietètica, assessora 
nutricional i cuinera.

mailto:mollfulledalm@vilanovadelcami.cat


PUNT ÒMNIAPUNT ÒMNIA

Espai  amb  12  ordinadors  connectats  i  en 
xarxa, on podràs fer ús dels equips per fer les 
teves consultes, treballs o altres documents i 
impressions o grabacions en USB.

Horari:

• dilluns, dimarts i dimecres 
de 18 a 19:15 h

• dijous i divendres de 14:30 a
19:15 h

XERRADA:XERRADA:

BENEFICIS DE LA DIETA 
VEGETARIANA

Saps que pots millorar la salut i l'estat físic a 
través de l'alimentació sana? Has pensat en 
reduir  o  eliminar  el  consum  de  productes 
d'origen animal? Coneixes els seus beneficis? 
Vols aprendre a planificar menús sense perill 
de que et faltin nutrients?

Vine  i  descobreix  com  cuidar-te,  reduir  i 
mantenir  el  pes,  millorar  l'estat  de  salut  en 
general  i  prevenir  malalties  importants  a 
través de la dieta.

Dies: 26 de maig
Horari: dimarts de 19 a 21 h.
Preu: gratuït

A  càrrec  de  Sandra  Galvé,  Naturòpata, 
especialitzada  en  dietètica,  assessora 
nutricional i cuinera.

TALLER:TALLER:

“ UN CAMÍ CAP AL COR”

Inscripcions: del 23 de març al 9 d'abril

Quants cops menges al dia?
Quants cops alimentes el teu cor?

Possiblement mai ho havíes pensat, però és 
l'eina més important per viure bé i en plenitud 
de cos, ment i espèrit.
En  aquest  taller  aprendràs  tècniques  per 
aconseguir aquesta finalitat.

Dies: els dijous 16 i 30 d'abril, 14 i 28 de maig 
i 11 i 18 de juny.

Horari: els dijous de 18:30 a 19:30 h
Preu: 15 €

 A càrrec de l'Imma Vila


