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Dissabte 7 de juny

- De les 9 del matí a les 2 del migdia JORNADA TÈCNICA
“Botànica a la cuina, una tradició o una moda. Les espècies i les 
herbes i flors silvestres”

- A les 6 de la tarda:
Inauguració de l’exposició “La mostassa a Catalunya, una gran 
desconeguda”.

- De les 6 de la tarda fins a dos quarts de 8 del vespre: Taller sobre els 
usos i les aplicacions a la cuina de la Mostassa.

FESTA DE LA POSTA DE SOL
- A les 6 de la tarda: 
Spiritual Cafè Chill-Out Itinerant by Kiku Mistu, Jam Session Jazz 
Quartet i Els amants de Lulú
Bon ambient, chill out, gin tònics, tapes i bon rotllo.

Diumenge 8 de juny

- A les 9 del matí: Obertura del Mercat de les Espècies

- De les 9 a les 11 del matí: Sortida de reconeixement d’herbes 
remeieres a Contrast (Argençola)

- De les 11 del matí a la 1 del migdia: Recepció de les sals participants 
al 4t Concurs de Sals Aromatitzades

- A les 11 del matí: Visita guiada per les parades el Mercat

- A les 11 del matí: Inici de la destil·lació de la Salvia sclarea

- Taller d'elaboració de pizzes i galetes amb farina ecològica i espècies 
per a nens d'entre 5 a 12 anys. 

- A les 12 del migdia: Inauguració oficial del Mercat de les Espècies 

- A dos quarts de 1 del migdia: Xerrada sobre “Les herbes aromàti-
ques a la cuina: la mostassa”. A càrrec de Jaume Fàbrega.

- A les 2 del migdia: Proclamació dels guanyadors del 4t Concurs de 
Sals Aromatitzades

- A les 4 de la tarda: Tancament del Mercat de les Espècies
el trill

associació cultural
del terme d’Argençola
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