EXPERIÈNCIES / 2018

Des de 1987 a la Fundació Emys treballem incansablement
per la conservació de la natura, en especial de les zones
humides i de la tortuga d’estany, mitjançant l’estudi, gestió,
conservació i divulgació del patrimoni natural i cultural.
Can Moragues és un projecte socio-ambiental, que sorgeix
de la unió entre la Fundació Emys i la Fundació Astres per
promoure una agricultura d'alt valor natural i de proximitat,
oferint oportunitats a les persones de col·lectius vulnerables del territori.
El primer pas pren forma com a "Melmelades i Conserves
Can Moragues" que posteriorment s'enriqueix amb la
botiga ecològica amb degustació "El Rebost de Can
Moragues". Tot plegat construeix una nova manera de
viure i entendre el nostre entorn, cuidant la salut, l'alimentació, el territori i les persones que hi viuen.

TARDOR

OCTUBRE
_Xerrada

_Show cooking

_Música en viu

PRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA
SOM MOBILITAT

EMPORTA'T EL SOPAR A CASA

CONCERT DE SUSANNES

Vine a conèixer aquesta innovadora iniciativa
per impulsar una mobilitat més sostenible i
intel·ligent.
____Divendres 5 a les 19h
Acte gratuït

_Visita guiada

VISITA A LA FINCA
DE CAN MORAGUES
A càrrec dels tècnics de la Fundació Emys.

____Dissabte 6 a les 10h
Acte gratuït

Porta la teva carmanyola i vine a cuinar diferents
receptes amb mongetes seques del genoll de
Crist amb les Cuineres de Sils. Després podràs
omplir la carmanyola amb el que haurem cuinat.

____Dijous 18 a les 19h
Acte gratuït

_Formació

JORNADA HORTICULTURA
D’ALT VALOR NATURAL

L'agricultura genera grans impactes sobre el
medi ambient. Sovint s'exposa què pot fer la
biodiversitat per l'agricultura i quins beneficis
ens aporta; en canvi, en aquesta jornada
proposem canviar la perspectiva.
____Dissabte 20 a les 9h. Acte gratuït

Susannes canta sobre sobirania alimentària i
agroecologia amb la dolçor i reivindicació del
contacte amb la Terra.

____Dissabte 20 a les 18h
Acte gratuït

_Jornada d’alimentació i salut

ELS PRODUCTES DE L'HORT
SEGONS LA TEMPORADA

A càrrec de Brenda Ballell i Ander Achotegui.

____Dissabte 27 a les 11h
Acte gratuït

_Tast

_Taller

_Taller

TAST D'OLIS

TALLER D'ESTAMPACIÓ

TALLER DE PATÉS VEGETALS

____Dissabte 6 a les 11h

____Dissabte 20 a les 18h

____Dissabte 28 a les 11h

Tast de l'oli "Salvatge" elaborat a partir d'oliveres
centenàries que es troben en espais de reserva
de fauna. L’Associació Trenca ens explicarà
aquest i altres projectes que realitzen a la
província de Lleida.
Acte gratuït

Taller d'estampació natural amb Estampats
Bona Tinta i bosses de cotó orgànic El Flamenc.
El taller inclou tot el material per fer l'estampació
i dues bosses del Flamenc per anar a comprar
a granel.
Preu: 25€

Aprèn a fer patés vegetals. Una alternativa
saludable pels esmorzars i una opció original
per picar i compartir. A càrrec d'Imma Lladó.

Acte gratuït

DESEMBRE

NOVEMBRE
_Visita guiada

VISITA A LA FINCA
DE CAN MORAGUES

A càrrec dels tècnics de la Fundació Emys.

Aprèn a fer torrons amb el mestre pastisser
Joaquim Trias i deixa a tothom bocabadat
aquest Nadal!

____Dissabte 3 a les 10h

____Dissabte 10 a les 16h

____Dissabte 1 a les 10h

____Dissabte 15 a les 10h

A Girona (A2)

A Girona

_Taller

_Taller

CONEGUEM LA TORTUGA D'ESTANY

SABONS NATURALS AMB
PLANTES MEDICINALS

En descobrireu les característiques generals
(com és, de quins colors, què menja, com es
reprodueix...) però també on viu, les seves
necessitats i les particularitats ecològiques en
les quals viu.
____Dissabte 3 a les 11.30h

C-63

C-63

ESPAI
CAN MORAGUES
(C-63 · Km. 21,1)

A Hostalric

Eix (C-25)
Anglès
Olot

Preu: 12€

Acte gratuït

_Xerrada

COSMÈTICS NATURALS
Taller a càrrec d'Agave.

Descobriu les plantes medicinals i com fer sabons
casolans amb elles. Tots els participants s'enduran
un sabó elaborat durant la classe. Taller que anirà a
càrrec de la Raquel Maspoch d'Abèlia i Mel.
____Dissabte 17 a les 10h

Ctra. Santa Coloma Km 21,1 Riudarenes (Girona) Tel. 972 164 957
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Vidreres
BCN
AP7

_Xerrada / show cooking

LES CREMES DE L’HORT

Vine a aprendre els secrets dels experts per fer
les millors cremes de temporada. A càrrec d'en
David de "de l'Hort".

____Dissabte 1 a les 11h
Acte gratuït

_Visita guiada

_Show cooking

VISITA A LA SELVATANA

AMB LES CUINERES DE SILS

Vols veure com viuen les vaques de la Selvatana?
Vine a conèixer el seu entorn i com s'elaboren
tots els seus productes.

Preu: 5€

Activitats lúdiques per a totes les edats
Ponències i activitats divulgatives
Formació

Sils

Riudarenes

ELABORACIÓ DE
TORRONS ARTESANS

VISITA A LA FINCA
DE CAN MORAGUES

A càrrec dels tècnics de la Fundació Emys

Preu: 5€
Benzinera

TAST DE RATAFIES

_Show cooking

_Visita guiada

La ratafia és tota una institució a la comarca de
la Selva i és una de les begudes tradicionals de
Catalunya. Us proposem a venir a fer un tast amb
Ivette Casadevall, la qual ens ensenyarà a gaudir de
les aromes de la beguda selvatana per excel·lència.

Acte gratuït

Santa Coloma
de Farners

_Tast

A Catalunya tenim un bròquil molt especial,
el bròquil de Sta. Teresa. Les cuineres de Sils ens
n'ensenyaran a treure tot el partit. No t'ho perdis!

· Totes les activitats poden estar subjectes a
modificacions que seran comunicades a la
web o el Facebook de l'entitat.
· Us podeu inscriure a través del web i telèfon:
www.fundacioemys.org/experiencies
Tel: 972 164 957
Consulta el nostre calendari i estigues informat de totes les
nostres activitats a: www.fundacioemys.org/experiencies

____Diumenge 4 a les 11h
Acte gratuït

____Diumenge 18 a les 11h
Acte gratuït

____Diumenge 2 a les 11.30h
Acte gratuït

@fundacioemys / www.fundacioemys.org
@canmoragues / www.canmoragues.org

