DIVENDRES 31 DE MAIG
Tallers d’herbes remeieres
De les 15 h a 16.30 h, a
l’escola Sant Domènech.
Caminada saludable
Sortida a les 17.15 h, a la
plaça de Pau Casals.
En acabar, degustació de dues
tapes del Remeiart.
Inscripcions a Serveis Socials
de l’Ajuntamdent els dilluns i
dimarts de 10 a 13 h del 13
al 28 de maig.
Preu: 3 euros.
Organitza: Servei d’igualtat de
l’Ajuntament.
Acte inaugural de les Cuines i
Tapes del Remeiart
A les 19.30 h, a la Societat La
Margaridoia.
Música al carrer
Trobada i cercavila de Balls de
Gitanes.
A les 20.30 h, pels carrers del
poble.
En acabar, sopar i selecció
musical a la plaça de Pau
Casals
Organitza: Grup de gitanes dels
Monjos.

DISSABTE 1 DE JUNY
Remeiart turístic: Descobreix el
celler Clos dels Guarans i tasta
el Gall del Penedès a Santa
Margarida i els Monjos
A les 10 h, al celler Clos dels
Guarans i seguidament a la
Granja Rural d’Espitlles.
Preu: 12 euros.
Imprescindible reserva prèvia a
turisme@smmonjos.cat o al
669 28 75 39.
V Cercavila de tapes
El Drac dels Monjos va de tapes.
Sortida a les 18.30 h, de la
plaça de Pau Casals.
Obert a tothom.
Cal inscripció prèvia. Venda

tiquets el 29 i 30 de maig davant
l’Ajuntament de 19 a 21h.
Sopar botifarrada.
A les 22 h, a la plaça de l’Església.
Seguidament a les 23.30 h
concert de versions a càrrec de
Gina & The Tonics.
Espectacle familiar: El remei de
la teca (contes a la carta)
A les 19.30 h, al Molí del Foix.
A càrrec de Miquel Ukecontes.
Activitat gratuïta. Aforament
limitat per ordre d’arribada.
Inclòs en la programació del
Festival Eva.
Teatre
A les 20.30 h, a la Casa de
Cultura Mas Catarro.
Amb l’obra 21:30 pm a càrrec
del Grup de Teatre del Molí dels
Monjos

DIUMENGE 2 DE JUNY
Sortida familiar: La meva
llibreta de natura i les plantes
aromàtiques
A les 11 h, al Castell de
Penyafort.
Activitat gratuïta amb motiu del
Dia Europeu dels Parcs.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia al 687 523 918 o bé a
info@quatrepasses.com

DIMECRES 5 DE JUNY
Gimcana de plantació i
descoberta d’herbes remeieres
De les 12.30 h a les 15 h, a
l’escola Dr. Samaranch.

DIJOUS 6 DE JUNY
Gimcana de plantació i
descoberta d’herbes remeieres
De les 12.30 h a les 15 h, a
l’escola Dr. Samaranch.
Tallers d’herbes remeieres
De les 15 h a 16.30 h, a
l’escola Arrels.

DIVENDRES 7 DE JUNY

DIVENDRES 14 DE JUNY

Gimcana de plantació i
descoberta d’herbes remeieres
De les 12.30 h a les 15 h, a
l’escola Dr. Samaranch.

Herbes Campus Remeiart

Hora del conte: El follet Conrer
A les 18 h, a la Biblioteca.
Amb Krisolets contacontes.
A partir de 3 anys.

Jornada de cultiu de plantes
aromàtiques i medicinals:
obtenció d’olis essencials.
Al Molí del Foix.
Inscripcions a https://forms.gle/JKth8YznhTcLV1zA9
Més informació a
www.remeiart.cat

DISSABTE 8 DE JUNY

DISSABTE 15 DE JUNY

Remeiart turístic: Visita a les
caves Markel i tast de gastronomia local al restaurant Arrels
A les 12 h, sortida de a caves Markel
Preu: 29 euros.
Imprescindible reserva prèvia al
669 28 75 39.

Herbes Campus Remeiart

Nit de vermuts i licors
d’herbes

De les 19 h a les 01 h, als
jardins del Molí del Foix.
Amb la participació d’elaboradors de vermuts i licors i
degustacions gastronòmiques.
En el decurs de la nit es faran:

Exhibicions i tallers de
cocteleria per a adults i
infants
De les 19.30 h a les 21 h.

Maridatge de vermuts amb
formatges curats i licors
amb xocolata

A les 20.30 h, a càrrec de Sílvia
Roig-Unique wine experience.
Preu: 15 €. Cal inscripció prèvia
a remeiart@smmonjos.cat

Tema: Olis essencials.
Al Molí del Foix
Inscripcions a www.remeiart.cat
Remeiart turístic:
Descobreix els secrets de la mel
acompanyats d’un tast de vi del
celler Mallofré
A les 10 h, a Cal Magí amb la
Mel del Castell de Penyafort i
seguidament al celler Mallofré.
Preu: 20 euros.
Imprescindible reserva prèvia a
turisme@smmonjos.cat o
al 669 28 75 39

La Berbena del Remeiart
Capvespre de vins, caves i
música en directe
De les 19 h a les 23.30 h, al
Castell de Penyafort.

Espectacle infantil
A les 19.30 h, Back to Classics
a càrrec de Planeta Trampolí.

Monòleg

Concert
A les 20.30 h, a càrrec The
Secret Investment.

Concert cantautor

A continuació, Dj Angela.
També hi haurà oferta gastronòmica durant tota la jornada.

A les 21 h, a càrrec de l’humorista David Sas.
A les 22 h. Damià Olivella.
Músic i compositor.

Concert de música festiva:
funk, reggae i rumba

A les 23.30 h a càrrec del grup
Magent.

DIUMENGE 16 DE JUNY

FIRA REMEIART al Castell de Penyafort
Horari: de 10.00 h a 21.00 h ininterrompudament.
Venda de productes, tallers i activitats per a infants i adults
relacionades amb les herbes remeieres.

Activitats de la Fira:
Ruta botànica guiada:
“Plantes silvestres
comestibles”
Sortida a les 09 h,
del Castell de Penyafort.
A càrrec de Francesc Caralt i
Teresa Urpí, de Flora Catalana.
Caminada pel
Parc del Foix
Sortida a les 09 h,
del Castell de Penyafort.
A càrrec de Grup Anem a
Caminar.
Creació de peces de fang
decorades amb herbes
De 10 h a 21 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Zenc taller de
ceràmica.
Gimcana familiar de
descoberta de plantes
remeieres
De 10 h a 21 h,
a l’espai experiències.
A càrrec del Molí del Foix.
Tastet de teràpies naturals
amb herbes i flors
De 10 h a 21 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Espai Obert Centre.
Tallers de massatges amb
olis essencials
De 10 h a 21 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Dedica’t un Temps.
Assessorament sobre
activitats i teràpies
naturals amb herbes i flors
De 10 h a 21 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Aura Centre de ioga,
macrobiòtica i teràpies.

Activitat infantil: Creació
d’un hotel per a insectes
A les 10 h, a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.
Visita guiada als espais
visitables del Castell de
Penyafort
A les 10.30 h, a càrrec del Grup
d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia al Punt
d’Informació.
Taller
de Txi- Kung
A les 10.30 h,
trobada al Punt d’Informació.
A càrrec d’Aura Centre de ioga,
macrobiòtica i teràpies.
Activitat infantil: Taller de
corones florals
A les 11 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Taller d’artteràpia a partir
de les plantes medicinals
A les 11 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Inez Marçal d’Espai
Obert Centre.

Concert
Cant Coral
A les 12 h, a l’església.
A càrrec de la Coral Amics de
Penyafel i Coral Signum de la
Seu d’Urgell.
Activitat infantil: Contes
dibuixats d’herbes i flors
amb la geneta del Parc del
Foix
A les 12 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Subi & Anna.
Xerrada: Fruits i llavors,
usos i propietats
A les 12 h, a l’espai Foix.
A càrrec de Francesc Caralt,
President de Flora Catalana.
Taller: Esqueixos de
plantes aromàtiques i
medicinals
A les 12 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Adalú Marcela
Pereira, del Vergel de las Hadas.
Activitat infantil:
Pintacares remeieres
A les 12.30 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Visita guiada als espais
visitables del Castell de
Penyafort
A les 12.30 h, a càrrec del Grup
d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia al Punt
d’Informació.

Xerrada: Situació i mitjans
de control de la vespa
velutina a Catalunya
A les 11 h, a l’espai Foix.
A càrrec de Carles López.

Taller: Com controlar
l’estrès i tenir més energia
amb el ioga i
la macrobiòtica
A les 13 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Aura Centre de ioga,
macrobiòtica i teràpies.

Activitat infantil: Fes la
teva planta aromàtica
A les 11 h, a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.

Taller: Xampú sòlid amb
herbes
A les 13 h, a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.

Taller: Les herbes
remeieres i la lluna
A les 11 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Dona Cura.

Visita guiada al Castell de
Penyafort amb tast de
melmelades salvatges
ecològiques

A les 13 h,
al Punt d’Informació.
A càrrec de Melmelades Verol i
col.lectiu de Terra i Taula.
Preu: 9 euros
Cal inscripció prèvia a
remeiart@smmonjos.cat o al
669 28 75 39.
Activitat infantil:
Bombolles de colors
A les 13 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Xerrada-taller: Les plantes
remeieres a la farmaciola
de casa.
A les 13 h, a l’espai Foix.
A càrrec de M. Pilar López
Serra, dels Trempentinaires del
Remeiart.
Música
en viu
A les 13 h,
a la zona gastronòmica.
A càrrec del duet Duquesa &
Amat.
Taller: Estampem amb
herbes remeieres
A les 13.30 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Roser Melero
de La Macarulla.
Activitat infantil:
Contacontes de la
margarideta
A les 16 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Activitat infantil: Creació
d’un hotel per a insectes
A les 16.30 h,
a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.
Xerrada i tast:
Per a un àpat perfumat,
un oli ben macerat
A les 17 h,
a l’espai tallers.
A càrrec de David Balcells, dels
Trempentinaires del Remeiart.

Presentació i narració del
conte "Tupinamburga,
la remeiera"
A les 17 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Roser Serra de Gust a
Terra.
Activitat infantil: La vida
secreta del jardí
A les 17 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.

Escola Arrels
Escola Dr. Samaranch
Escola Sant Domènech
Coral Amics de Penyafel
Drac dels Monjos
Flora Catalana
Grup Anem a Caminar
Grup de gitanes dels Monjos
Grup de joves de la Ràpita
Grup de Teatre del Molí dels
Monjos
Grup d’Estudis Rapitencs
La Biblioteca
Mancomunitat Penedès
Garraf
Molí del Foix
Parc del Foix
Protecció Civil
Servei d’Igualtat
Societat la Margaridoia
Trempentinaires del Remeiart

Visita guiada als espais
visitables del Castell de
Penyafort
A les 17 h, a càrrec del Grup
d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia al Punt
d’Informació.
Concert
familiar
A les 18 h, a l’escenari de la
fira.
A càrrec de Jana Band.
Showcooking
amb herbes
A les 18 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Santi i Montse de
Happy Foods Truck.
Taller: Crea el teu perfum
amb destil·lació
A les 18 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Santi Soto, del
Vergel de las Hadas.
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Activitat infantil:
Pintacares remeieres
A les 18 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Visita guiada als espais
visitables del Castell de
Penyafort
A les 18.30 h, a càrrec del Grup
d’Estudis Rapitencs.
Cal inscripció prèvia al Punt
d’Informació.
Activitat infantil: Fes la
teva planta aromàtica
A les 19 h, a l’hort del Castell.
A càrrec d’Isi Torres.

Activitat infantil: Taller de
libèl·lules
A les 19 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Taller: Flors de Bach per al
benestar emocional
A les 19 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Susana Ros d’Espai
Obert Centre.
Taller: Com controlar
l’estrès i tenir més energia
amb el ioga i
la macrobiòtica
A les 19.30 h, a l’espai tallers.
A càrrec d’Aura Centre de ioga,
macrobiòtica i teràpies.
Música
en viu
A les 19.30 h,
a l’escenari de la fira.
A càrrec del duet Filferro.
Activitat infantil:
Taller de flors musicals
A les 20 h, a l’espai tallers.
A càrrec de Froggies.
Sorteigs del Remeiart
Sorteig del concurs de les
Cuines i Tapes.
Sorteig d’obres de l’Art a la Fira.
A les 20.30 h, a l’espai Foix.

ART A LA FIRA

SERVEIS

Creació d’una peça d’art
amb ferro
Durant el matí,
a l’espai fira.
A càrrec de Marc Martí i
Rosa Martí.

Durant tota la jornada hi
haurà:

Creació d’una peça de
ceràmica
Durant el matí,
a l’espai fira.
A càrrec de Mariajosé
Torres.
Intervencions florals
A diferents espais del
Castell de Penyafort,
durant la jornada de
la Fira Remeiart.
A càrrec de Mònica Vilanova-Espai creatiu
Mostra artística
d’obres exposades dels
premiats de la Mostra
artística 2019
Durant tota la jornada, a
l’església.
Exposició: Fruits i llavors,
font de vida
Exposició multidisciplinar
creada a partir del treball
dels voluntaris del
col·lectiu Flora Catalana.
Durant tota la jornada, a
l’església.
Escultura de ceràmica
Durant tota la jornada,
a l’església.
A càrrec del taller Zenc,
juntament amb els alumnes de l'extraescolar de
l'escola Samaranch i
l'extraescolar de l'escola
Jaume Balmes de Sant
Martí Sarroca.

www.remeiart.cat

2019

Oferta gastronòmica.
Zona de pícnic.
Zona infantil de jocs
creatius.
Servei de transport i
trenet turístic fins al
Castell.
S’habilitaran zones
d’aparcament abans
d’arribar al Castell.

NIT
de vermuts i licors
MOLÍ DEL FOIX 8 de juny

LA BERBENA
DEL REMEIART

CASTELL DE PENYAFORT 15 de juny

FIRA
d’herbes remeieres
ACTIVITATS PARAL· LELES
CASTELL DE PENYAFORT 16 de juny

Del 31 de maig al 16 de juny

