
 
 

Taller monogràfic*. CISTELLERIA. CISTELL DE COSTELLES 

Dia: Dilluns 21 de novembre 

Horari: 10:00 h a 18:00 h . Dinarem junts/es, emporta’t la carmanyola! 

Lloc: Local de Dalt de la Piscina “Bar” C/ de la Piscina, 3. La Llacuna 

Més informació i inscripcions a  www.anoia.cat i www.lallacuna.cat 
@lacabanya_anoia 

Places limitades. Activitat gratuïta 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCIÓ: 

En aquest taller farem un cistell de costelles. Aquest tipus de cistelles es fan a 
molts llocs del món i amb diferents materials vegetals, aquí l'exemple més 
proper que tenim és al Pirineu on es teixeixen amb castanyer i avellaner. 

Nosaltres la farem amb vímet de diferents varietats i colors. 

Construirem l'esquelet de la peça amb un vímet més gruixut i a partir d'aquí 
anirem teixint per donar forma, volum i color. 

Aprendrem sobre les plantes del nostre entorn que serveixen per cistelleria, 
quan collir, com seleccionar i preparar per tal que sigui possible teixir amb 
elles. 

No oblidis la teva carmanyola, dinarem junts/es! 

 

 

http://www.anoia.cat/
http://www.lallacuna.cat/


 
 

 

SOBRE LA PROFESSORA: 

Mònica Guilera, va aprendre l'ofici de cistellera seguint la tradició de la 
cistelleria catalana, combinant el vímet i la canya com a materials essencials.   

Amb més de 23 anys d'experiència en fer cistells i ensenyar-ne a fer, té un 
ampli repertori de peces i gaudeix dissenyant cistells contemporanis basats 
en les tècniques tradicionals. Una de les especialitats de la Mònica és la tècnica 
que els pescadors han utilitzat a la Mediterrània des de temps immemorials 
per fer les nanses de pesca.   

Amb arrels profundes i sensibilitat moderna, les peces de la Mònica 
exploren el color, la forma, i les possibilitats de teixits per a una casa 
contemporània. 

Viu i té el taller a Vilanova i la Geltrú (El Garraf), els materials que utilitza venen 
del seu entorn i de cultivadors locals.  Treballa a nivell internacional participant 
en exposicions, fires i projectes per tota Europa. 

@monicacistellera 

http://monicaguilera.blogspot.com/  

https://www.faaoc.cat/monica-guilera-subirana/  

 

L’ESPAI: 

L’espai que acollirà als i les participants, està ubicat al costat de les piscines 
municipals. Un espai ampli, amb llum natural, que gaudeix d’unes vistes 
immillorables del municipi i la natura que l’envolta. 

L’espai disposa de zona habilitada per poder dinar tots i totes plegats. 

 

 

http://monicaguilera.blogspot.com/
https://www.faaoc.cat/monica-guilera-subirana/

