
Fins al dijous 9 de març! L’ organització es reserva el dret a canviar el programa.

10h. a 12h. FEM UN IMAN AMB CUIR
A partir de diferents talls de cuir aprendrem a fer un iman amb diferents tècniques que la Lídia en explicarà.  
A càrrec de: Lidia Cardona - Artesana del cuir.

12h. a 13h. SHOWCOOKING: SUCS VERDS, LLETS VEGETALS I ALTRES PRODUCTES 
Showcooking Sucs Verds, llets vegetals, formatges vegans i gelats sense empenediments.  
A càrrec de: Raquel Jiménez - Pásate al Lado Verde.

13h a 14h. SÈSAM GARRAPINYAT, UNA FORMA DIFERENT D’ENDOLCIR
Farem una demostració de com s’elabora el sèsam garrapinyat, una llavor amb multitud de propietats i comentarem 
opcions per implementar-ho en diferents plats.  
A càrrec de: Laura Villavicencio - Girasol Garrapinyades

17:00h. PASTISSERIA VEGANA
Farem pastissos vegans amb productes ecològics.  A càrrec de: Health & Cook. 

18:00h. APRENEM A FER PA
Vine i aprèn com es fa un panet.  A càrrec de: Alfons - Blat i Foc.

18:00h. CUINEM AMB GARROFA, PROPIETATS I BENEFICIS D’AQUEST ALIMENT
L’Adrià Gomis, ens farà una demostració de com es pot cuinar amb la garrofa. Ens parlarà de les propietats d’aquest 
aliment tan proper però a la vegada desconegut, de com el podem incorporar a la nostra dieta i de quines propietats i 
beneficis té.  Veniu amb nens, tindran un espai propi mentre duri el taller on faran activitats i berenaran pa amb crema de 
garrofa! A càrrec de: Adrià Gomis - Curculio Nucum

11h a 12h. LES PROPIETATS DEL ROMANÍ
Ensenyem als nens a fer un ungüent amb alcohol i romaní que es pot aplicar per cops, morats....   
A càrrec de: Aurora Martinez - Herbolari 73

13:30 h. TRANSFORMACIÓ D’INGREDIENTS BÀSICS I NATURALS EN QUATRE 
MAGNÍFICS DESTIL·LATS.
Per què el Whisky de Malta escocès continua sent el més apreciat del món? Totes les incògnites referents al whisky 
de malta resoltes i explicades amb claredat A càrrec de: Geer Akkers – Connoisseur de whiskies i 
Sommelier (Vinoloog). Co-propietari de l’empresa Spirits Akkers Selection, S.L.

16:00h. APRENEM A FER PA
Vine i aprèn com es fa un panet.  A càrrec de: Alfons - Blat i Foc.

16h a 17h. TÈCNIQUES INTEGRATIVES PER LA LLIBERACIÓ DELS MALS D’ESQUENA
Durant la xerrada/taller explicarem el factors que estan involucrats en el dolor crònic, les causes que poden generar els 
símptomes i tècniques eficaces per alliberar-se dels dolors i tensions cròniques. A càrrec de: Matthias  llicenciat 
en Psicología i format com a Osteòpata Craneosacral, Coach Sistèmic, EFT-Practitioner i 
Professor de Ioga.

Els tallers són gratuïts. 
Inscripció prèvia per mail:   badaterra@evidentevents.com
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17:30h. OLIS ESSENCIALS PER A MARES I NADONS
Un taller sobre la màgia de les plantes medicinals. Provarem i experimentarem amb olis per treballar la son, la digestió, 
els nervis,… A càrrec de: Tara Walh - Ioga el Galpon

18:30h. TALLER INFANTIL DE PASTISSOS 
Ensenyarem als més petits a fer pastissos boníssims!  A càrrec de: Health & Cook.

DIVENDRES 9 MARÇ

DISSABTE 10 MARÇ

DIUMENGE 11 MARÇ

Tallers Carpes ubicades al costat d’informació



Xerrades Activitats
DIVENDRES 9 MARÇ DIVENDRES 9 MARÇ

17:45h. - 18:45h ELS XACRES  
Els Xacres: què són, on són, què regeix cadascun, en quins aspectes ens afecten. A càrrec d’Andreu Molina. Crystal Energy
19h. - 20h. KUNDALINI IOGA
Les tècniques del Kundalini Ioga “El ioga de la consciència” ens dóna la capacitat de comprendre qui som i de què som 
capaços.  Vine a provar-ho! A càrrec de Mina Patterson - Ioga el Galpón

17h. INTRODUCCIÓ AL PILATES I ALS HIPOPRESSIUS 
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- Creadora de Mercat de Tallers 

10h. - 13h. 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. A càrrec de: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

10h. - 13h. COMPOSTATGE I HORTS URBANS
Compostar a casa és fàcil, té molts avantatges directes (per a les plantes) i indirectes, ja que és una pràctica molt eficaç 
per reduir els residus orgànics. A càrrec de: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

11h. - 13h. HOSPITAL DE JOGUINES, TALLER DE REPARACIÓ DE JOGUINES
Vine a l’Hospital de Joguines amb la teva joguina trencada i t’ajudarem a reparar-la! 
A càrrec de: Unitat mòbil de l’Hospital de Joguines

16h a 18h. HOSPITAL DE JOGUINES, TALLER DE REPARACIÓ DE JOGUINES
Vine a l’Hospital de Joguines amb la teva joguina trencada i t’ajudarem a reparar-la! 
A càrrec de: Unitat mòbil de l’Hospital de Joguines

11h. VOLS ENTENDRE LA TEVA FACTURA DE LA LLUM? PORTA-LA I EN PARLEM
Ajudaran al públic assistent a entendre la (complicada) factura elèctrica i a saber estalviar en el consum i en el cost de 
l’electricitat. A càrrec de: Somenergia
12:15h. EL SÍMPTOMA
Com el Reiki i la gemmoteràpia ajuden a curar els símptomes que ens avisen a nivell energètic i que acabem consolidant 
a nivell físic. A càrrec de: Lidia Santoja - Centre de teràpies Her
13:30h. HATHA IOGA 
Ioga tradicional. La nostra ment és com un oceà que mai cessa el moviment dels pensaments, i si posem tota la 
nostra energia en estar presents en el procés de cada dia, gaudirem amb cada situació. A càrrec de: Martha  
Echavarraia de Yoga el Galpón
17h. VIRAIOGA
Viraioga és un sistema de Ioga que fusiona les Arts Marcials i el ioga, ajuda a desenvolupar el treball motriu fusionant i 
introduint-se en una línia de Ioga tradicional. A càrrec de: Arjuna de Yoga el Galpón
18h. - 19h. IOGA PER A EMBARASSADES 
Ioga dinàmic-flow orientat a la dona embarassada, perquè es mantingui àgil, flexible i forta tant física com mentalment i pugui 
encarar el part que desitja i un postpart ple d’energia i vitalitat. A càrrec de: Noelia Mencias de Ioga El Galpón
19h. CANT DE MANTRES GAJA KIRTAN
Gaja és un projecte musical basat en el cant de Kirtan de tradició índia on expressem la nostra relació amb el món del 
ioga, la natura i el nostre sentir. Es crea un bonic vincle entre músics i públic on tots formem part d’aquesta creació única. 
A càrrec de: Gaja Kirtan

11h. GINECOLOGIA CONSCIENT 
Vols prendre consciència del teu cicle, interpretar els senyals i millorar així la teva salut física i emocional? Coneix 
alternatives! A càrrec de: Paula - Divina Menstruación
12h. ÚS SALUDABLE DE L’ AIGUA DE MAR  
Farem un recorregut per les aplicacions quotidianes de l’aigua de mar a favor de la salut. D’on ve l’ús saludable de l’aigua de mar, 
quines son les pràctiques higièniques que podem realitzar, etc.  A càrrec de: Marc Bertran. Llicenciat en Medicina.
12:15h. SUPERALIMENTAT I DEPURAT AMB ALEGRIA A LA PRIMAVERA
Farem xerrada i degustació de sucs, smoothies i delicatessen amb fruites i Flors. A càrrec de: Mª Pilar Ibern, 
ecoxef i escriptora gastronòmica *Gavina i Raab vital food. (Aquesta xerrada es farà a l’espai de tallers)

13:15h. DESCOBREIX QUÈ ÉS EL MINDUFUL EATING 
Estàs cansada de fer dieta i no aconseguir canviar els teus hàbits? Sents que el menjar és una lluita constant? 
A càrrec de: Mònica Fernandez i Clara Rosell - Enebra
16h. HATHA IOGA 
Classe de Ioga Tradicional impartida per Vasudev, professor de Ioga de l’India, enfocada en l’estirament de l’esquena i el maluc.  
A càrrec de: Vasu professor de la Índia - Yoga el Galpón
17:15h. TERÀPIES REGRESSIVES
Explicació sobre el tractament de patologies mitjançant la regressió a vides passades. A càrrec de: Andreu Molina - Crystal Energy

18:15h. ELS TÒXICS  
Xerrada on es comentaran tots els tòxics que ens envolten tant a l’aigua, a la cosmètica com als utensilis de cuina. 
Crearem consciència i trobarem alternatives. A càrrec de: Raquel Jiménez - Pásate al lado verde

12h. CLASSE OBERTA DE TAI CHI
Classe pràctica de Tai Chi.  
A càrrec de: l’Associació de Tai Chi Taoista d’Espanya.
10h. - 13h. 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.  A càrrec de: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
10h. - 13h. COMPOSTATGE I HORTS URBANS
Compostar a casa és fàcil, té molts avantatges directes (per a les plantes) i indirectes, ja que és una pràctica molt eficaç 
per reduir els residus orgànics. A càrrec de: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DISSABTE 10 MARÇ
DISSABTE 10 MARÇ

DIUMENGE 11 MARÇ

DIUMENGE 11 MARÇ

A l’edifici de vidre

Fideus a banda cuinats 
pels PESCADORS DE BDN

DINAR MARINER

Dissabte 10 de març a les 14.00h

Compra el teu tiquet a la CARPA D’INFORMACIÓ de la Fira!

6€


