
DISSABTE 12 NOVEMBRE

11h  Taller Com fer Pasta Dental 
Amb la remeiera Núria Draper
 Viu a LLoret de Mar, La Selva ja fa anys que elabora els seus propis 
remeis i cosmètics Aprendrem dels seus coneixements a elaborar el 
nostre dentífric 
 

12h Taller Elixir Bucal de Ratafia 
Amb la remeiera Judith Ramírez
 Viu a Susqueda, La Selva remeiera-divulgadora co-fundadora de 
l'Associació Etnobotànica Rusticana i el projecte Les Remeieres
www.lesremeieres.com
 

13h Taller Tònic Facial 
Amb la remeiera Roser Casellas
Viu a Albinyana Remeiera apassionada de les plantes i la 
etnobotànica, també historiadora que duu a terme el projecte El Neix 
seguint criteris permaculturals

16h Demostració Destil·lar amb Alambí 
Amb la remeiera Mercè
Viu a la Segarra Creadora de Olieu, projecte d'artesania amb plantes i 
olis naturals, seleccionant amb cura els millors ingredients 
 

17h Taller Cultiu d'herbes per la Ratafia 
a càrrec de l'Espai Can Mir
De Riudarenes, La Selva En Joan i l'Anna, gestionen Can Mir, on 
trobar planter i activitats de lleure actiu amb plantes. 
www.espaicanmir.cat  

18h Presentació Llibre La Flora Medicinal 
d'Osona 
Amb l'herbolari Santi Jàvega
 Viu a Tavertet, Osona Gran coneixedor de les herbes, autor del llibre 
on recull la seva tasca de recerca etnobotànica de més de 25 anys

19h Taller Com fer Oli de Cop 
Amb la remeiera Nery Martínez
 Viu a Amer, La Selva Artista polifacètica, amant de la natura, ens 
mostrarà els secrets per a fer un oli màgic, posant tots els sentits 
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10h Taller Vinagre aromàtic 
per El Secret del Bosc
 De la comarca del Maresme i  de la Xarxa de Parcs de les Olors Ens 
mostraran com utilitzar les plantes aromàtiques pels nostres vinagres 
culinaris 

11h Taller Alcohol de Vitamines 
Per les Àvies Remeieres de la Garrotxa
Amb llarga trajectòria remeiera, aquest col·lectiu amb virtuts 
divulgadores ja ha publicat un llibre imprescindible a consultar “GUARIR”

12h Taller Fem Sal d'Herbes 
Amb La Silvestrina
De l'Alt Camp, seguint l'essència de l'ofici herbolari, la valentia i esperit 
viatger de les Trementinaires, el coneixement i amor per la natura de les 
bruixes 
www.lasilvestrina.wordpress.com

13h Taller Cuina saludable 
Amb les Herbes Per Esther López
Viu a Olot, La Garrotxa Com a cuinera integral, l'Esther ens ofereix un 
menú de cuina nutritiva i terapèutica.

16h Taller Ungüent Pectoral 
Amb Tremendinas
De la Garrotxa, la Gemma ja fa anys que viu en contacte amb les herbes, 
i ens mostrarà com fer un remei per a calmar la tos i constipats.

17h Demostració Fer Bullir el Tupí Ratafí 
Amb Remeier@s de Vilajuïga
Mig remeier@s mig Bruix@s Ens sorprendran amb rituals i fums de les 
herbes, on tots participarem d'aquest ritus. 
herbesdelremei.blogspot.com   
 

18h Taller Fem Desodorant Natural 
Per Geanatura
La Laura ve del Maresme Coneixedora dels beneficis d'una cosmètica 
natural per a la nostre pell, ens explicarà com fer el nostre desodorant a 
casa. Fb:@GeaNatura
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