Dissabte 20 d’octubre, de les 17h a 19h. Parc Natural Cadí- Moixeró
Taller de Cuina “En dolça la Tardor d’una manera diferent!” a càrrec de Maria Gimena Cury, de la
Llavor. Taller de postres i dolços amb ingredients ecològics per nodrir la nostra ànima. Prepararem
un pastís de pastanaga diferent, i uns dolços de moniato i xocolata sensacionals.
Horaris
20/10/2018. L'hora d'inici és a les 17 h i la durada de 2h
Adreça
Preu: 6 € (< de 12 anys i jubilats - 5 €).
La Vinya, 1
Reserva prèvia:
pncadimoixero@gencat.cat
08695 Bagà
Telèfon: 938244151
Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi/
Dissabte 20 d’octubre a les 12h. La Cabanya Boscana
“taller de cuina conscient amb plantes medicinals” a càrrec de Violant Cunill.
Taller pràctic a partir d'algunes plantes medicinals del nostre entorn i altres aliments ecològics,
s’elaborarà algun plat culinari molt saludable i agradable pel paladar, diferent i original. Es realitzarà
a l'Alberg Cabanya Boscana de Borredà, l’activitat està relacionada amb l'ecologia, salut, plantes
medicinals, consciència ...i la cuina és vegetariana, ecològica i de proximitat!
Preu: la voluntat
Prèvia reserva: Contacte: Violant Cunill
viularoma@gmail.com
Telèfon: 658697415

Adreça
Alberg Cabanya Boscana
08619 Borredà
Web: http://www.cabanya-boscana.cat

Dilluns 22 d’octubre de 12 a 13:30h. Salt del Colom
Visitem explotacions agràries ecològiques de vacum, Plaça de l’Ajuntament 8, Navàs. Visita a
l’explotació Salt del Colom (programa a part)
Prèvia reserva: sobiranies@navas.cat
Telèfon: 938390022

Dimarts 23 d’octubre a les 17:15h. Jornada PATT Solsonès.
Menjadors ecològics i de proximitat: com fer-ho possible?
Organitza Oficina Comarcal del Solsonès i el Berguedà i l’Escola Agrària del Solsonès.
Com podem incrementar els productes ecològics i de proximitat als menjadors? Experiències actuals
i reptes davant la modificació del Decret de menjadors, previst a finals d'any..
Preu: Gratuït
Reserva prèvia: cal inscriure’s a través de:

Servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Trucant a l’escola: tel. 973480713

Adreça
Sala Homilies d’Organyà de la Biblioteca
municipal de Solsona Carles Morató
25350 Solsona
Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi/

Dijous 25 d’octubre a les 18h. Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga.
“Hora del conte” a càrrec de Miracle Sala Farré
Adreça
Pl. d'Europa, 1.
08600 Berga

Telèfon: 938221308
Contacte: b.berga.rvc@diba.cat

Dll 22, Dm 23, Dc 24, Dj 25, Dv 26. De la terra al plat, Molí del Cassó
Xarxa Parc de les Olors Visita guiada “virtuts de les plantes culinàries i medicinals i taller de biscuit
gelat de marialluïsa”
Visita guiada on es podrà identificar diferents plantes culinàries i medicinals, les seves virtuts i els
seus usos i, per acabar, es farà un taller on s’elaborarà un bescuit gelat de marialluïsa amb
ingredients ecològics.
Horaris
Diumenge 21 d'octubre a les 11:00
Dilluns 22 d'octubre a les 11:00
Dimarts 23 d'octubre a les 11:00
Dimecres 24 d'octubre a les 11:00
Dijous 25 d'octubre a les 11:00
Divendres 26 d'octubre a les 11:00

Preu 6€/persona
Prèvia reserva: info.molidelcaso@gmail.com
Telèfon: 639311104
Adreça
Barri Terradelles Vell, 10
08695 Bagà

Durant la Setmana Bio. Escola de La Valldan
Durant la Setmana Bio visitarem un hort ecològic, farem una xerrada a l'escola d'un ramader
ecològic, plantarem, herbes aromàtiques a l'hort escolar, passarem un documental i elaborarem
postres vegetals.
Preu: gratuït (Reserva prèvia)
Adreça
Plaça Major, s/n
08600 Berga
Durant la setmana es faran promocions als comerços.

