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Divendres 2 de juny
Taula de descoberta de plantes
aromàtiques i taller d’herbes remeieres
De 12.30 h a 15 h,
a l’escola Dr. Samaranch.

Música al carrer
A les 22.30 h,
a la Rambla de Penyafel.
A càrrec del grup Codex

Acte inaugural de
les Cuines i Tapes del Remeiart
A les 19.30 h
a la Societat La Margaridoia

Dissabte 3 de juny
Nit de vermuts i licors d’herbes
De les 19.00 h a les 01.00 h, als jardins
del Molí del Foix.
Amb la participació d’elaboradors de
vermuts i licors.
En el decurs de la nit es faran:
· Exhibicions de cocteleria i tallers
de cocteleria infantils
De les 19.30 h a les 21 h

Preu: 15 €.
Cal inscripció prèvia a:
remeiart@smmonjos.cat
· Relats eròtics amb herbes
A les 22 h,
a càrrec de Cristina Molina
· Concert de rumba
A les 23 h,
a càrrec de Set de Rumba.

· Maridatge de vermuts i licors
d’herbes amb formatges artesans
A les 20.30 h, a càrrec de Ton Colet.

Diumenge 4 de juny

Dimarts 6 de juny

Caminada: Herbes i remeis al castell
de Penyafort
Sortida familiar.
A les 11 h, al Centre d’Informació del
Castell de Penyafort
Preu: 3 euros
Cal inscripció prèvia al 687 523 918 o
bé a: info@quatrepasses.com

Contes amb olor de farigola, romaní,
espígol i moltes papallones
A les 18 h,
al parc de davant de la Biblioteca
A càrrec de Pep Gasulla

Dimecres 7 de juny
Performance i visita guiada:
Remeis de bledes
A les 19.30 h,
a la Galeria Palmadotze
A càrrec d’ Ana Garcia-Pineda

Dijous 8 de juny
Presentació del llibre de poesia
“Olor a incienso”
A les 19.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de l’autora Marisa Marros i
l’acompanyament d’Anna Godoy,
musicòloga i violista.

Divendres 9 de juny
Exposició Remeiera
Tallers elaborats per l’alumnat de
l’escola Sant Domènec.
De 9 h a 13 h i de 15 h a 16.30 h,
a l’escola.

Dissabte 10 de juny
III cercavila de tapes
El drac i els gegants dels Monjos
van de tapes.
Sortida a les 18 h, de la plaça de Pau
Casals. Obert a tothom.
Cal inscripció prèvia. Venda tiquets 8 i 9 de
juny davant l’Ajuntament de 19 h a 21 h.
‘Cocina límite’
Trobada literària amb tast de vins,
herbes i quelcom per picar
A les 20.30 h, al Molí del Foix
Preu: 10 euros pel tast.
Cal inscripció prèvia a:
remeiart@smmonjos.cat
Inclòs en la programació del Festival Eva

Dissabte 17 de juny
Herbes Campus Remeiart
Al Molí del Foix
Preu: 10 euros
Inscripcions a: www.remeiart.cat

09 h, acreditacions i lliurament de
documentació
09.30 h, obertura de l’Herbes Campus,
a càrrec d’Imma Ferret, alcaldessa de
Santa Margarida i els Monjos.
09.35 h, Les plantes del segle XXI.
Nous usos en medicina i alimentació.
A càrrec d’Anna Bach-Faig i
Maria José Alonso
10:30 h, pausa cafè
11 h, Experiències de present i futur de
l’alimentació i les plantes aromàtiques i
medicinals.
Arnau Almirall - Cultius aromàtics
Almirall: Cultius de planta per a usos
alimentaris
Josep Maria Subirà - Auxiliar d’Infermeria, tècnic especialista en dietètica i
nutrició.
Gisela Mir i Mark Biffen - Phoenicurus
Francesc Rubio i Solà - Naturopata,
Formador de Dolça Revolució.
Montserrat Enrich - Periodista. Natura
Comestible
Anay Bueno – Xef vegetarià i reboster
12.15 h, Taller demostració:
Herbes a la cuina vegetariana
A càrrec de Mireia Anglada
14 h Cloenda de l’Herbes Campus
Concert Jo Jet i Maria Ribot
A les 21 h,
al Castell de Penyafort
Amb copa de cava
Preu: 3 euros

FIRA REMEIART al Castell de Penyafort
Horari: de 10.00 h a 21.00 h ininterrompudament.
Venda de productes, tallers i activitats per a infants i adults relacionades amb les
herbes remeieres.

ACTIVITATS DE LA FIRA
Diumenge 18 de juny
Ruta botànica guiada:
“Plantes silvestres comestibles”
Sortida a les 9 h,
del Castell de Penyafort.
A càrrec de Francesc Caralt i Teresa
Urpí, de Flora Catalana.
Caminada pel Parc del Foix
Sortida a les 9 h,
del Castell de Penyafort.
A càrrec de Grup Anem a Caminar.
Tallers i jocs infantils
sobre natura i herbes
De 10 h a 21 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Zig Zag.

Creació de peces de fang decorades
amb herbes
De 10 h a 21 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de l’escola Tastets de Fang.
Taller de clauers aromàtics
De 10 h a 21 h, a l’espai tallers.
A càrrec del Molí del Foix.
Taller: El meu racó aromàtic
Taller de manualitats amb materials
reutilitzables.
De 10 h a 14 h,
a l’espai tallers.
A càrrec del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf.

Tallers de teràpies naturals amb
herbes i flors
De 10 h a 21 h,
a l’espai tallers.
A càrrec d’Espai Obert Centre.
Activitat infantil:
Creació d’un hotel per a insectes
A les 10:30 h,
a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.
Visita guiada
als espais visitables
del Castell de Penyafort
A les 10.30 h,
a càrrec del Grup d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia
al Punt d’Informació.
Taller de ratafia i licors
A les 10.30 h,
a l’espai Foix.
A càrrec de Fem Arrels.
Taller iniciació al món del te
A les 11 h,
a l’espai tallers.
A càrrec d’Espai Te.
Com elaborar la teva pròpia
pasta de dents
A les 11 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de l’Aresta i Hortejant.
Xerrada:
Abelles al balcó de casa
A les 12 h,
a l’espai Foix.
A càrrec d’Imma Rosinés,
de Mel del Castell de Penyafort.

Xerrada:
Alimentació saludable amb herbes
remeieres
A les 12 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Marta Esteve.
Taller:
Connecta amb la terra:
respira, allibera i relaxa’t
A les 12 h,
trobada al punt d’informació.
A càrrec de Sònia Coll, de Prithya.
Taller: Crea el teu propi perfum amb
aromateràpia
Elaboració d’un perfum sòlid
A les 12 h,
a l’espai tallers.
Activitat a càrrec d’Astrid Zarcos,
d’Olivar Divino.
Presentació del llibre
Flora medicinal del Penedès. Plantes
remeieres de camps, vinyes i marges
A les 12 h,
al claustre del Castell de Penyafort.
A càrrec de Maria Pilar López i
Francesc Caralt.
Primer llibre editat pel Remeiart.
Visita guiada
als espais visitables
del Castell de Penyafort
A les 12.30 h,
a càrrec del Grup d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia
al Punt d’Informació.
Concert de música folk
A les 13 h,
al recinte de la fira.
A càrrec de Shamrock Vagabonds.

Xerrada:
Fitoteràpia, definició i història. Les
plantes acompanyen a la humanitat.
A les 13 h,
a l’espai Foix.
A càrrec de Josep Lluis Berdonces.
Taller cuinar plats senzills
i molt saludables
amb plantes medicinals i hidrolats
A les 13 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Violant Cunill.
Activitat infantil:
Creació d’un hotel per a insectes
A les 13.30 h,
a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.
Taller infantil amb música
A les 16 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Suc de Vida.
Xerrada:
Històries, virtuts i anècdotes de les
herbes remeieres
A les 17 h,
a l’espai Foix.
A càrrec de Roser Serra de Gust a Terra.
Taller:
Com restaurar el vincle amb la natura
A les 17 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Xavier Callejos.
Activitat infantil:
Creació d’un hotel per a insectes
A les 17 h,
a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.

Visita guiada
als espais visitables
del Castell de Penyafort
A les 17 h,
a càrrec del Grup d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia
al Punt d’Informació.
Taller i presentació del llibre
“La gastronomia dels camins”
A les 18 h,
a l’espai Foix.
A càrrec de Marisa Benavente i
Pilar Herrera.
Xerrada:
Per cada patiment,
una espècia diferent
A les 18 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de David Balcells –
Trempentinaires del Remeiart
Anay Bueno
A les 18 h,
a l’espai tallers.
A càrrec d’Anay Bueno.
Visita guiada
als espais visitables
del Castell de Penyafort
A les 18.30 h,
a càrrec del Grup d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia
al Punt d’Informació.
Sorteig del concurs de
les Cuines i Tapes del Remeiart
A les 19 h,
al punt d’Informació.

Tast de cervesa artesana feta amb
herbes
A les 19 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de ViP Bellestar Alt Urgell.
Concert de música tradicional
A les 19 h,
al recinte de la fira.
A càrrec de grup Saurí.
Taller:
Gintònics amb most
A les 19.30 h,
a l’espai tallers
A càrrec de Suc de Vida.

SERVEIS
Durant tota la jornada hi haurà:
Servei de bar amb venda de
botifarra d’herbes i empedrat
remeier.
Zona de pícnic.
Zona infantil de jocs creatius.
Servei de transport i trenet turístic
fins al Castell.
S’habilitaran zones d’aparcament
abans d’arribar al Castell.

Ampa escola Dr. Samaranch
Escola Sant Domènech
Dona al Dia
Flora Catalana
Grup Anem a Caminar
Grup de joves de la Ràpita
Grup d’Estudis Rapitencs
La Biblioteca
Mancomunitat Penedès Garraf
Molí del Foix
Palmadotze
Parc del Foix
Protecció Civil
Societat la Margaridoia
Trempentinaires del Remeiart
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