ACTES DEL MES DE MAIG A L’ERMITA DE SANT JOSEP
Divendres
13 de maig de
18 h a 19:30 h

FESTES DE

St
Maties
MONTBLANC
Del 13 al 15 de maig
de 2022

20 €
Recuperem els antics oficis amb un taller de
cistelleria per a famílies. A càrrec d’Anna Sínia

CAL A
V
RESER

RECUPEREM ELS JOCS TRADICIONALS DE LA INFANTESA
Dissabte
14 de maig de (arrencar cebes, cullera amb patata, etc) i fireta d’artesanies fetes
a mà pels artistes del centre ocupacional d’APRODISCA
12 h a 14 h
VERMUT/MARIDATGE amb productes
ecològics Hortus, acompanyat del Grup
d’Havaneres de Barca de l’Ateneu de
Tarragona, sota la direcció d’en Jordi Català.

Diumenge
15 de maig de
13 h a 14 h
Divendres
20 de maig
a les 20 h

SOPAR DELS SENTITS 25 €
Un sopar amb un joc gastronòmic i sensorial de colors, olors
i gustos en què els comensals hauran de posar a prova els
seus sentits amb aquesta nova experiència
Reserves al 685 904 055

2€

CAMINADA RESPIRA, OLORA I ENDEVINA

Dissabte
Caminada fins al Molí de la Vall, la font i la cascada.
21 de maig de Reconeixement d'arbres i arbustos, herbes remeieres
10 h a 13 h
i plantes autòctones. Per acabar, a Sant Josep es farà
una activitat amb els participants. Cal dur esmorzar.

IOGA PER A TOTES LES EDATS

2€

Dissabte
Sessió de ioga d’una hora de durada amb la
21 de maig de participació de les persones del centre ocupacional
17 h a 18 h
d’Aprodisca. Al finalitzar s’oferirà un te.
Diumenge 22 de maig
de 12 h a 14 h

CAL A
V
RESER

3€
VERMUT MUSICAL
Vermut primaveral amb maridatge de productes
ecològics Hortus i formatge Muuu Beee de Fundació Map.
Amb l’actuació musical dels joves Irene López (veu) i
José M. Mercado (guitarra i piano). Reserves al 685 904 055

