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TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

Paper reciclat amb llavors

Cultiu de tomaqueres

Ritmes de l’hort

Dimarts, 10 de maig

Divendres, 3 de juny

Dissabte, 25 de juny

Jardins al balcó i plantes
ornamentals

10.30 a 12.30h

16.00 a 18.00h

10.30 a 12.30h

Divendres, 22 de juliol

Coneixerem el procés per a realitzar
paper amb llavors plantable. Els
participants es podran endur la seva
elaboració feta per poder-la plantar.

Coneixerem el cicle vital, les propietats
nutricionals, les necessitats de cultiu i
manteniment per al seu bon
desenvolupament, així com evitar i
tractar de manera ecològica les plagues i
malalties.

El ritme i la música sempre han format
part de l’entorn del camp, sigui pel
treball, o per festejar la collita. En aquest
taller aprendrem ritmes i cançons per
treballar i gaudir de la vida a pagès.

CURS
Curs d’agricultura ecològica I-II-III
Divendres, 13, 20 i 27 de maig
(3 sessions obligatòries)
15.30 a 18.30h

Un curs teoricopràctic per a conèixer de
primera mà els principis bàsics de
l’agricultura ecològica. Aquest curs
consta de 3 sessions obligatòries.

TALLER
Cosmètica natural
Dissabte, 14 de maig
10.30 a 12.30h
Coneixerem les propietats de plantes
emprades per a cosmètica i aprendrem a
preparar olis i cremes amb aquestes per
a la seva aplicació cutània.

TALLER
Identificació vegetal
Dissabte, 21 de maig
10.30 a 12.30h
Aprendrem a reconèixer les espècies
vegetals de l’Hort del Mercat i l’ús que
poden tenir .

TALLER
Art hortícola
Dissabte, 4 de juny
10.00 a 12.00h
Expressa la biodiversitat de l’hort a
través de les teves mans! Un espai per
experimentar, explorar i reconnectar
amb l'entorn natural des d'una mirada
creativa. Activitat per nens fins a 12
anys.

PANCS (plantes alimentàries
no convencionals)
Divendres, 1 de juliol
16.00h a 18.00h
Coneixerem les propietats de plantes
culinàries no habituals i diferents
maneres de cuinar-les.

Aprendrem els trucs i tècniques per
disposar d’un jardí ben cuidat al nostre
balcó i coneixerem els seus beneficis.

PORTES OBERTES
Portes obertes
Dissabte, 23 de juliol
10.30 a 12.30 h
Visita guiada on coneixerem de prop
l’Hort del Mercat, un projecte el qual té
com a objectiu fomentar la consciència
ecològica, mediambiental i la
sostenibilitat.

TALLER

TALLER

TALLER

Fem compost comunitari

Bosses d’aromàtiques bordades

Dissabte, 2 de juliol

El cultiu de bolets

10.30 a 12.30h

Divendres, 29 de juliol
16.00 a 18.00h

Divendres, 10 de juny
16.00 a 18.00h
Activitat pràctica per inocular espores o
miceli de gírgola amb un substrat de
cultiu preparat. Alhora els participants
ajudaran a habilitar i condicionar un
espai dins del recinte de l’Hort del
Mercat per posar en marxa el cultiu de
bolets.

PORTES OBERTES

Taller on aprendrem els principis bàsics
de la fabricació del compost. Els
participants hauran de portar una bossa
de restes vegetals per a construir una
pila de compostatge i podran endur-se
una mostra de compost madur a casa.

TALLER
Contacontes a l’hort
Dissabte 9 de juliol
10.30 a 12.30h

Portes obertes
Dissabte, 11 de juny
10.30 a 12.30 h

Inscripcions
http://hortdelmercat.barcelona/
activitats/

TALLER

16.00 a 18.30h

Visita guiada on coneixerem de prop
l’Hort del Mercat, un projecte el qual té
com a objectiu fomentar la consciència
ecològica, mediambiental i la
sostenibilitat.

En un entorn idoni es farà un taller de
conta-contes i titelles amb contingut
mediambiental per als més menuts

Taller d’elaboració de bossetes d’olor
que bordarem amb la tècnica del punt
de creu i que omplirem amb plantes
aromàtiques de l’hort

TALLER
Bio-joies
Dissabte, 30 de juliol
10.30 a 12.30 h
Realitzarem joies artesanals amb
alguns materials reciclats i extrets del
mateix hort. Els participants s’enduran
les pròpies joies elaborades per
començar a lluir-les.

