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1 / TALLERS  / 
Taller: Urban Sketching 
Taller: Principis bàsics de la novel·la negra 
Taller literari: Poesia i narrativa  
Taller: Pessebre plegable. Pop up il.lustrat 
Taller: Ornaments nadalencs de macramé 
Taller: Corona d'eucaliptus  

 
2 / EXPOSICIONS / 
Exposició: Mirades pròpies. Mostra artista local 
Exposició: Josep Vallés. Entre l’alquímia i l’art  

TALLER D’URBAN SKETCHING: "ESTIMEM ROSES DIBUIX A DIBUIX" 
A càrrec de l’Escola AnimArt 
 
Durada: 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre, de 10 a 13 h 
Inscripcions: del 10 al 16 d’octubre (rosescultura.cat) 
Preu: 10 € 
Edat: per a tots els públics 
 
Aprenem les millors tècniques i materials per prendre 
apunts pictòrics al natural de racons escollits del nos-
tre poble. Trucs de composició, esbós i utilització del 
color. Volem captar i crear postals úniques i expres-
sives in situ. La primera sessió serà en una classe teo-
ricopràctica per conèixer el món i els elements bàsics 
de l’Urban Sketching i per fer proves i exercicis a 
l’aula. Les altres tres sessions seran pràctiques, sobre 
el terreny, amb el format que se sol seguir a les tro-
bades d’Urban Sketchers.  
 
 
TALLER LITERARI: “PRINCIPIS BÀSICS DE LA NOVEL·LA NEGRA” 
A càrrec d’Obrador d’històries 
 
Dia: 24 d’octubre, d‘11 a 13.30 h 
Inscripcions: del 10 al 22 d’octubre (rosescultura.cat) 
Preu: gratuït  
Edat: adults 
 
Taller intensiu sobre un dels estils literaris més populars, la novel·la negra. L’associació 
Obrador d’històries ens mostrarà les tendències i els diferents tipus de novel·la negra.  
 
 
TALLER LITERARI: ”POESIA I NARRATIVA” 
A càrrec d’Abraham Ortiz 
 
Durada: 14 i 21 de novembre i 5 de desembre, d‘11 a 13 h 
Inscripcions: del 10 d’octubre al  
15 de novembre (rosescultura.cat) 
Preu: 10 € 
Edat: adults 
 
Crear, a partir de la poesia, sempre és una arma útil 
contra l'avorriment. Aprèn a generar les teves pròpies 
idees artístiques. Explora els teus propis universos a 
partir de la paraula escrita. La poesia com a eina per 
comprendre la realitat i establir nexes que ajudin a ei-
xamplar els límits de la comprensió humana.  
 
 
TALLER: “PESSEBRE PLEGABLE. POP UP IL·LUSTRAT” 
A càrrec de l’Escola AnimArt 
 
Data: 5 de desembre, de 10 a 13 h 
Inscripcions: del 10 d'octubre al  
30 de novembre (rosescultura.cat) 
Preu: gratuït 
Edat: per a tots els públics 
 
T'has preguntat mai com es dissenyen els llibres o les 
postals de les que màgicament apareix tota una es-
cena en 3 dimensions? En aquest taller, us ensenya-
rem les nocions bàsiques del Pop Up per poder cons-
truir tot una escena que apareix i desapareix de la 
manera més senzilla.  
 
 
TALLER: “ORNAMENTS NADALENCS DE MACRAMÉ” 
A càrrec de Sa Botigueta 
 
Data: 6 de desembre, d’11 a 13.30 h 
Inscripcions: a partir del 10 d'octubre i fins  
a una setmana abans (rosescultura.cat) 
Preu: gratuït 
Edat: adults 
 
Taller creatiu on podreu aprendre a fer ornaments cir-
culars de macramé, amb fil 100% cotó, amb un dis-
seny senzill perfecte per decorar l'arbre de Nadal, les 
finestres de casa o els vostres regals nadalencs. 
 
 
TALLER: “CORONA D'EUCALIPTUS” 
A càrrec de Sa Botigueta 
 
Data: 13 de desembre, d’11 a 13.30 h  
Inscripcions: a partir del 10 d'octubre i fins  
a una setmana abans (rosescultura.cat) 
Preu: gratuït 
Edat: adults 
 
Taller creatiu on farem una bonica corona circular 
d'eucaliptus amb diferents elements decoratius fets 
amb fang blanc. Un cop acabat el taller us podreu em-
portar a casa una corona per decorar qualsevol racó 
de casa vostra. 
 
 
 
 
 
 
EXPOSICIÓ: “MIRADES PRÒPIES. MOSTRA ARTISTA LOCAL” 
Del 7/11/20 al 13/12/20 
 
EXPOSICIÓ JOSEP VALLÉS. ENTRE L’ALQUÍMIA I L’ART  
Del 19/12/20 al 24/01/21 

1 / TALLERS /

2 / EXPOSICIONS /

INSCRIPCIONS 
www.rosescultura.cat 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Cultura i Festes  
Plaça de Catalunya, 8. Can Jordà, 2n pis.  
Tel. 972 25 24 00 (ext. 557) 
www.rosescultura.cat 
 
Ca l’Anita 
Plaça de Sant Pere, 1 
Tel. 972 15 07 04
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