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VISITA:19 i 20 de febrer de 12 h a 14 h

ADREÇA: 
Coworking Creatiu LaMaCa
Carrer Sant Antoni de Baix, 33

TALLERS OBERTS

L'Atelier
dels Sentits 
L’Atelier dels Sentits, és un taller per gaudir dels 
nostres sentits i connectar amb nosaltres 
mateixes. La Sílvia Guillén, l’artista darrere de 
l’Atelier, crea pintura i ceràmica artística, també 
dona cursos de ceràmica i diferents tipus de 
tallers que podeu seguir donant-vos d’alta a la 
seva newsletter.
Durant la visita, la Sílvia obrirà el seu taller on 
dona les classes, perquè pugueu fer un tastet de 
ceràmica i vegeu alguna de les seves peces. A 
més, al mateix espai, també hi trobarem Renec i 
La Lenta Beer Lab. Fes un cop d’ull al que ens 
oferiran!

Més info
wwww.anoia.cat

IGUALADA

SíLVIA GUILLÉN
@latelierdelssentits

www.latelierdelssentits.com
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VISITA: 19 i 20 de febrer de 12 h a 15 h

ADREÇA: 
Coworking Creatiu LaMaCa
Carrer Sant Antoni de Baix, 33

TALLERS OBERTS

La
Lenta
La Lenta és una cervesa artesana elaborada 
seguint el mètode tradicional, sense additius ni 
conservants, sense filtrar ni pasteuritzar i amb 
amor, amb moltíssim amor!
Durant la visita, La Lenta obrirà l’espai que 
utilitza com a laboratori, LA LENTA BEER LAB, 
perquè pugueu conèixer-lo de més a prop. 
Ens amenitzarà el migdia per fer el vermouth 
amb música i fer un tast de les seves cerveses. 
A més, al primer pis, hi trobarem el taller de 
serigrafia Renec, i el taller de ceràmica L’Atelier
dels Sentits, fes un cop d’ull al que ens oferiran!Més info

wwww.anoia.cat

IGUALADA

La Lenta
@lalentabeer

www.lalenta.beer
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VISITA: 19 i 20 de febrer de 12 h a 14 h

ADREÇA: 
Coworking Creatiu LaMaCa
Carrer Sant Antoni de Baix, 33

TALLERS OBERTS

Renec
RENEC és un projecte d’experimentació i 
autoedició gràfica format per les il·lustradores i 
grafistes Marina Camprubí i Nil Morist. 
Edició gràfica, tallers, disseny i il·lustració. 
Durant la visita obriran el seu taller perquè 
pugueu venir a fer un tastet. 
PORTA LA TEVA PEÇA DE ROBA I ESTAMPA AMB 
SERIGRAFIA!
A més, al mateix espai, també hi trobareu el taller 
de ceràmica L’Atelier dels Sentits, i el laboratori 
La Lenta Beer Lab. 
Fes un cop d’ull al que ens oferiran!Més info

wwww.anoia.cat

IGUALADA

renec
Instagram pròximament
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VISITA: 
25 febrer de 17:00 h a 19:00 h
27 de febrer de 12:00 a 14:00h
RESERVA: Contacta amb la Mon 
hello@nubuckcuir.com

ADREÇA: 
Nubuckcuir Leather Bags 
Corral de les Maioles • Òdena

TALLERS OBERTS

Nubuckcuir
Dissenyadora i artesana, enamorada de la vida 
senzilla i rural. Estic darrera de la marca 
Nubuckcuir, on dissenyo i creo tots els 
complements de cuir artesanalment i de forma 
respectuosa amb el planeta.
Durant les dues jornades de portes obertes podreu 
veure el meu petit taller, envoltat de natura, amb 
vistes a Montserrat. Us explicaré el meu ofici i 
perquè m'apassiona poder transformar un material 
noble com el cuir en objectes d'ús quotidià,com 
ara bosses, motxilles, ronyoneres, simplement 
amb les meves mans. Si t'inscrius a la newsletter 
podràs seguir el meu treball.

Més info
wwww.anoia.cat

ÒDENA

mon
@nubuckcuirleatherbags

www.nubuckcuir.com
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VISITA: 
18 de febrer, de 15 a 17h

RESERVA: Contacta amb la 
Cecília i la Mercè 
info@desedamas.com

ADREÇA: Pujada de la Serra, 13

TALLERS OBERTS

Desedamas
Desedamas és un projecte d'artesania i art tèxtil. 
El material i el llenç sobre el qual treballem és la 
seda.
En el nostre taller de La Llacuna, t'oferim que 
experimentis la sensació de pintar en aquest teixit 
meravellós, regal de la natura. 
VINE I GAUDEIX de la sensació del pinzell lliscant 
per la seda.
T'explicarem algunes de les seves propietats i 
moltes coses més!

Més info
wwww.anoia.cat

LA LLACUNA

cecília i mercè
@desedamas

www.desedamas.com

mailto:info@desedamas.com


T
A

LL
E
R

S
 O

B
E
R

T
S

VISITA: 
20 de febrer, de 11 h a 14.30 h

RESERVA: Contacta amb l'Esther 
i el David
blutropik.art@gmail.com
610 99 81 47

ADREÇA: 
Ca l'Oller. c/ Cambreta 3
Barri antic, Martorell

TALLERS OBERTS

Blu Tropik
Blu Tròpik es un projecte d'artesania en cianotipia 
format pel David (fotogràf especialista en tècniques 
antigues i alternatives) i l'Esther (artesana multi 
disciplinar). La cianotipia, una tècnica de còpia 
fotogràfica del s. XIX que es caracteritza pel seu color 
blau cian, és la base de les nostres creacions, adaptant- 
la a diferents suports, com la tela, el paper o les bosses 
de te per tal de crear objectes decoratius i complements 
que són a la vegada peces artístiques úniques.
Durant la jornada de tallers oberts podreu visitar el 
nostre petit taller i coneixer d'aprop el nostre projecte.  
us proposem també un TASTET/TALLER DE CIANOTIPIA 
on iniciar-se en aquesta tècnica centenària.Més info

wwww.anoia.cat

MARTORELL

david i esther
@blutropik

mailto:blutropik.art@gmail.com

