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Tallers

TALLER HIPOPRESSIUS
Taller teòric i pràctic en que s’explicarà en què 
consisteix la Gimnàsia Abdominal Hipopressiva i 
quins són els seus beneficis. 
- A càrrec de Òscar Morales (Osteòpata) - 

DIVENDRES:  17.00h

TALLER DE GALETES D’AVENA
Volem convidar als més petits al nostre taller de 
galetes de civada. Una recepta senzilla per a que els 
nens facin les seves pròpies galetes per berenar.
- FLECA GISBERT - 

DIVENDRES:  18.00h

EL MALBARATAMENT ALIMENTARI
Una part important d’aquest malbaratament es dóna 
a les llars.  Aportarem idees i recursos pràctics per 
aplicar a casa i aprofitar els aliments al màxim.
- ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - 

DISSABTE:  10.00h

TALLER DE PILATES
Taller pràctic d’introducció al Pilates. A través de 
l’execució d’exercicis bàsics de Pilates explicarem  
la base i els beneficis del mètode. 
- A càrrec de Isabel Mas (Monitora de Pilates) - 

DISSABTE:  18.00h

PLANTES AROMÀTIQUES PER CUINAR
Podràs fer un farcell d’herbes i una mica de sal 
d’herbes per enriquir els teus plats i fer-los  
saludables, digestius,  preventius i molt bons.
- A càrrec de Núria Giol - 

DISSABTE:  18.30h

TALLER D’APERITIUS DIVERTITS
Farem divertits aperitius; utilitzarem llegum i farem 
cares amb hummus i truites amb formes i verdures.
- QUE SA QUE BO - 

DIUMENGE:  17.00h

DESCOBRINT LES OLORS
Activitat que combina perfum i joc mitjançant 
elements naturals. Nens i nenes es converteixen en 
investigadors per trobar les pistes donades al taller.
- EL JARDÍ SECRET - 

DIUMENGE:  12.30h

PERFUMAR SENSE COMPRAR PERFUM
Mengem bio, el reciclatge comença a fer-se sense 
pensar... i per què no som una mica creatius amb 
què i com perfumem?
- EL JARDÍ SECRET - 

DIVENDRES:  17.00h

TALLER DE CARAMEL ARTESÀ
Demostració i taller de piruletes i caramels artesans; 
veurem tot el procés de cocció i elaboració, provarem 
textures i degustarem les nostres creacions.
- LA CANDIVORA - 

DIVENDRES:  18.30h

Tallers infantils
Tallers per adults



Xerrades

8€

   

3,5€


