
Aromàtiques i remeieres



Les plantes aromàtiques i remeieres són 
indispensables per a les persones i, per 
aquest motiu, a totes les cultures se’n 
cultiven i recol·lecten. Tot i que no sempre 
han obtingut el reconeixement social que 
mereixen, el seu estudi sempre ha format 
part de la cultura popular. 
En els darrers anys el conreu d’aquest tipus 
de plantes ha esdevingut una oportunitat 
de cultiu alternatiu i s’ha caracteritzat per 

/ACTIVITATS RELACIONADES
Cosmètica per a nadons i infants
Dimecres 20 d’abril de 2016, de 17.30 a 
19.30 h
A càrrec de Beatriu Quintana, artesana 
cosmètica i membre de l’Associació de 
Saboners de l’Obrador de Montgai

Introducció al te i les infusions: l’aroma a 
la taula i a la sobretaula
Dimecres 27 d’abril de 2016, de 18.30 a 
20.30 h
A càrrec de Mónica Fanlo, enginyera agròno-
ma especialista en plantes aromàtiques, medi-
cinals i condimentàries. Sommelier de te.

l’obtenció d’uns productes artesans d’alta 
qualitat.
Aquesta exposició pretén mostrar la ma-
nipulació artesana de les plantes. Des del 
cultiu, la recol·lecció, l’assecat, fins als dife-
rents tractaments que s’apliquen a la planta 
en funció de l’ús. La mostra, centrada en el 
nostre territori més proper, també convida 
a conèixer la varietat de respostes quoti-
dianes que ens poden oferir: culinàries, 

Saquets terapèutics d’herbes
Dimecres 4 de maig de 2016, de 18.30 a 
20.30 h
A càrrec de Beatriu Quintana, artesana 
cosmètica i membre de l’Associació de 
Saboners de l’Obrador de Montgai

Dibuixant la natura
Dimecres 11 de maig de 2016, de 18.30 a 
21 h
A càrrec de Fabio Castro, il·lustrador

Tots els tallers es fan al Centre Cívic Nord

cosmètiques, medicinals o decoratives, 
entre d’altres.

Dates: del 7 d’abril  al 20 de maig de 2016
Lloc: Centre Cívic Nord
Inauguració: dijous 7 d’abril, a les 19.30 h
Horari de visita: de dilluns a dijous, de 16 
a 21 h; divendres, de 17 a 21 h
Entrada lliure

Tots els tallers són gratuïts, amb inscripció 
prèvia a: 
www.granollers.cat/centrescivics_inscrip-
cions o a qualsevol centre cívic, a partir del 
29 de març de 2016

Més informació:
wp.granollers.cat/fabricantrespostes
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