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De les 9 a les 11 del matí: A les 4 de la tarda:
Sortida de reconeixement d’herbes Proclamació del guanyador del 3r 
remeieres per Rocamora (Argençola). Amb CONCURS DE SALS CONDIMENTADES
Astrid van Ginkel, llicenciada en Farmàcia i Lloc: taula de l'Organització
màsters en Biologia.
Grup màxim de 40 persones. A 2/4 de 5 de la tarda:
Preu: 5 €, a pagar al lloc de sortida. Taller de decoració de mobles amb temes 
Lloc: Rocamora vegetals. A càrrec de Patricia Lomax

Grup màxim de 25 persones.
De 10 del matí a 10 del vespre: Preu: 5 €
Mercat de les espècies, productors i Lloc: Local social d'Argençola.
artesans Inscripcions: A la taula de l'Organització

A les 11 del matí: A les de 6 de la tarda:
Obertura de l'exposició “Les espècies del Xerrada sobre "Tradicions culinàries pairals 
Llibre de Sent Soví”. i monàstiques", a càrrec de Fra Valentí 
Lloc: Sala Polivalent de l'Ajuntament Serra de Manresa.
Organitza: El Trill – Associació cultural del Aforament de la sala.
terme d'Argençola Entrada lliure

Lloc: A l'església de Sant Llorenç
De les 11 h a l'1 del migdia:
Recepció de sals del 3r CONCURS DE A les 7 de la tarda:
SALS CONDIMENTADES Visita guiada per les parades d'espècies, 
Inscripció: gratuïta. productors i artesans.
Lloc: taula de l'Organització Grup màxim de 20 persones

Inscripció:gratuïta.
A les 11 h del matí: Sortida: davant la taula de l'Organització.
Visita guiada per les parades d'espècies, 
productors i artesans. De les 7 a les 8 de la tarda:
Grup màxim de 20 persones Taller de cuina al voltant de les espècies, 
Inscripció: gratuïta. amb ingredients produïts i recollits a 
Sortida: davant la taula de l'Organització. Argençola, a càrrec de Montse Parada, 
Guia a càrrec de Francesc Ferrer etnobotànica i Doctora en Farmàcia.

Grup màxim de 25 persones.
A 2/4 de 12 del migdia i fins a la 1: Preu: 5 €
Taller de flors premsades, a càrrec de Mª Lloc: Local social d'Argençola.
dels Àngels Solà Costa, d’Argençola Inscripcions: A la taula de l'Organització
Grup màxim de 25 persones.
Preu: 5 € De les 8 a les 9 del vespre:
Lloc: Local social d'Argençola. Taller d’elaboració de ratafia, a càrrec de 
Inscripcions: A la taula de l'Organització Sílvia Escura i Mª Àngels Solé

Grup màxim de 25 persones.
A 2/4 de 3 del migdia: Preu: 5 €
Dinar paella d'espelta i blat egipci + postres Lloc: Local social d'Argençola.
i beguda Inscripcions: A la taula de l'Organització
Màxim 100 persones
Preu: 6 € A les 9 del vespre:
Lloc: Plaça Castell, davant de l'Ajuntament Actuació del grup musical “Els amants de 
Venda de Tiquets: A la taula de Lulú”
l'Organització

A les 10 de la nit:
Tancament del mercat

PROGRAMA

  DURANT TOT EL DIA

Actuació grup musical “Nonsense sheeps”, Mostra "Aromes i remeis". Guarniran tot el 
interpretant pop, funky i blues.poble manats de plantes de totes menes 

acabades de collir amb rètols identificatius 
Possibilitat de visitar les instal·lacions dels del nom popular, el nom en llatí, i l'explicatiu 
següents productors locals al llarg del dia. de les propietats medicinals o culinàries.
Consulteu a la taula de l’Organització.
- Portes obertes a l’ hivernacle de plantes Mostra de destil·lació de les espècies. 
aromàtiques ECOPLANTER (Carretera de Mostra d'un destil·lador i de l’extracció dels 
la Quinta Forca a Argençola, km.2) de 10 a olis essencials de les espècies. Es faran 
12 del migdiadues destil·lades de llorer, una al matí i 
- Josep Mestre, Agricultura Ecològica: visita l'altra a la tarda.
als camps i local (cereals, llegums, farines)

Mostra d’herbes de la ratafia.
Servei assegurat de menjar i beure.

Ambientació aromàtica : “El Racó 
Inscripcions a les activitats: el mateix dia (a Aromàtic”. Gaudirem d'un ventall d’aromes 
la taula de l'Organització) excepte la sortida estimulants en diferents moments del dia. A 
de reconeixement d’herbes que es farà a càrrec de Fitomón.
Rocamora mateix.
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