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Ajuntament de Roses
www.roses.cat

TALLER D’ASTROLOGIA
A càrrec de Joan Comella
Taller d'iniciació a l'astrologia impartit per
en Joan Comella. L'astrologia és l'estudi
especulatiu de les influències dels astres
sobre el destí dels homes. Tradicionalment
s'ha considerat una eina i un coneixement
mitjançant el qual a partir de les posicions
aparents dels astres, es pot interpretar, com-
prendre i organitzar un determinat coneixe-
ment de la realitat i l'existència humana.

Preu del curs: gratuït 
Horari: divendres 14, 21 i 28 d’octubre i 
divendres 4 de novembre, de 18 a 20 h
Inscripcions: del 3 al 13 d’octubre

TALLER D’ESCRIPTURA 
A càrrec d’Abraham Ortiz 
Aproximar-se a l'art d'escriure és més fàcil,
com amb tot, si es prenen determinades
dreceres. La forma com aprenem aquests
trucs ha estat reunida per diversos autors
com Bolaño, Vargas Llosa o Umberto Eco
en diferents moments de la seva producció
literària. Per això, pretenem aproximar el
coneixement d'aquestes tècniques a aquells
que estiguin interessats a evolucionar en
el món de l'escriptura.  

Preu del curs: gratuït 
Horari: dissabte 15, 22 i 29 d’octubre, i 
dissabte 5 i 12 de novembre, de 12 h a 14 h
Inscripcions: del 3 al 14 d’octubre

Més informació i inscripcions:
Departament de Cultura i Festes. 
Plaça de Catalunya, 8. Edifici Can Jordà, 2n pis. 
Tel. 972 25 24 00 (ext. 558)
cultura@roses.cat | www.rosescultura.cat



TALLER: VOLS DIR QUE AIXÒ ÉS ART?
A càrrec de Lluís Izquierdo
L’art contemporani és part i reflex de la
complexitat del món actual. En aquest
curs tractarem, alguns dels temes que ens
configuren i que, potser, ens permetran su-
perar aquella ingènua perplexitat que ens
feia exclamar “Vols dir que això és art!?”
Sessions: entendre l’art, al voltant del cos,
el jo que som, tecnologia i natura, i els po -
ders i la natura.

Preu del curs: gratuït 
Horari: divendres  28 d’octubre i 4, 11 
i 18 de novembre, de 18 h a 20 h
Inscripcions: del 3 al 25 d’octubre

TALLER DE FOTOGRAFIA
A càrrec de Roger Lleixà
Curs adreçat a totes aquelles persones
que, disposant o no d’una càmera, vulguin
tenir un control total de les fotografies que
realitzin, sense fer ús del sistema automàtic
de la càmera. Es pretén transmetre una
sèrie de coneixements i d’experiències per
tal d’aconseguir que l’alumne sigui capaç
d’afrontar totes les situacions amb què es
trobi i obtenir així fotografies ben realitzades
i tècnicament impecables. 

Preu del curs: gratuït 
Horari: 19 i 26 de novembre, i dissabte 3 
i 17 de desembre, de 12 h a 14 h
Inscripcions: del 3 d’oct. al 15 de nov.

TALLER: EXPLICA’M UNA HISTORIA
A càrrec d’Esther de Sa Botigueta
Taller creatiu on podreu deixar volar la vos-
tra imaginació.  Us proposem un joc: inven -
tar històries amb personatges tan sor   pre  -
nents i extraordinaris com vulgueu.
Pintar sobre pedres tot allò que us agrada -
ria que sortís al conte: els personatges,
què els passa, què senten... 
Podreu fer-ho sols o en grup. I, en acabar el
taller, us endureu un joc acabat per poder
inventar-vos un munt d'històries a casa.

Preu del curs: gratuït 
Horari: dissabte 15 d’octubre, 
de 11.30 h a 13.30 h
Inscripcions: del 3 al 14 d’octubre

TALLER DE XOCOLATA
A càrrec d’Eva Rodríguez
Aprèn a temperar la xocolata i a tintar-la
amb diferents colors. Activitat familiar on
aprendrem la tècnica del transfer, amb la
qual farem un tió de xocolata que us po-
dreu endur a casa.
Taller per a mainada a partir de 6 anys.
La durada és d'unes 3 hores.
Què s’ha de portar de casa: 
Bol d’esmorzar, espàtula o cullera, davantal
o samarreta per embrutir, cartró mida A4.

Preu del curs: gratuït 
Horari: diumenge 18 de desembre, 
d’11 h a 14 h
Inscripcions: del 3 d’oct. al 15 de des.

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA EN FAMÍLIA
A càrrec de Laia Bedós
Us oferim un espai creatiu de trobada per
a experimentar i compartir. Aprendrem
noves tècniques pictòriques, ens deixarem
portar, ens arriscarem i gaudirem. 
Farem una experimentació artística d’un
conte: dibuix, teatre, joc, imaginació, etc. 
Explicarem un conte i, a mida que l’anem
teatralitzant, anirem creant plàsticament
les situacions que aniran succeint.

Preu del curs: gratuït 
Horari: dissabte 29 d’octubre, 
d’11.30 h a 13.30 h
Inscripcions: del 3 al 25 d’octubre

TALLER: DIORAMES 
A càrrec de Laia Segura
Taller familiar adreçat a menors de 12 anys
acompanyats d’un adult. Els diorames son
pessebres en miniatura i tridimensionals
realitzats amb diferents elements que re-
presenten una escena real. Utilitzarem ma -
terials reciclats que ens serviran per simular
de forma realista i complexa l’escena. 
El taller es realitzarà durant quatre dissab -
tes i no cal portar material, només roba
adequada per pintar. 

Preu del curs: gratuït 
Horari: dissabte 5, 12, 19 i 26 de novembre,
d’11 h a 13 h
Inscripcions: del 3 d’octu. al 4 de nov.


