
DIJOUS 8 JULIL
P 12:00h. Taller eco-recicla. 
Porta’ns el teu tetrabrik, gor, rotllo de 
paper o un altre material de rebuig 
i  converteix-lo en una cosa divertida. 
Lloc: Claustre.

P 16:30h. Taller de cuina ecològica 
familiar amb Nuri Morral. Receptes 
fàcils per a infants: Quiche de 
cigrons. Lloc: Showcooking 
BioCultura

P 17:30h  Taller Hort ecològic. 
Aprèn sobre l’agricultura ecològica, 
planta les teves pròpies hortalisses 
i fes el teu nom amb llavors. Lloc: 
Claustre

P 18:30h   Taller ecoestètica: Aprèn a elaborar un bàlsam labial. 
Lloc: Showroom Ecoestética. 

P 19:00h  Taller de cuina ecològica familiar amb Nuri Morral. 
Galetes d’ametlla i civada, crema de cacao amb garrofa i batut de 
maduixes i advocat. Lloc: Showcooking BioCultura. 

DISSABTE 10 JULIOL
P 11:00h.  Taller eco-recicla. Porta’ns el teu tetrabrik, gor, 
rotllo de paper o un altre material de rebuig i  converteix-lo en 
una cosa divertida. Lloc: Claustre.

P 11:45h.  Del camp a la cuina. L’aventura de la producció 
ecològica. Coneix l’álbum interactiu de la SetmanaBio. 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Lloc: Sala 1

P 12:30h.  Taller d’hort ecològic. Aprèn sobre l’agricultura 
ecològica, planta les teves pròpies hortalisses i fes el teu nom 
amb llavors. Lloc: Claustre

P 17:30h. Descobrim Fruits, colors i llavors amb Les 
Refardes. Lloc: Claustre

P 18:30h. Taller ecoestética. Aprèn a elaborar un bàlsam 
labial. Lloc: Showroom Ecoestética

DIUMENGE  11 JULIOL
P 11:00h.  Descobrim Fruits, colors i llavors amb Les 
Refardes. Lloc: Claustre

P 12:00h. Taller eco-recicla. Porta’ns el teu tetrabrik, gor, 
rotllo de paper o un altre material de rebuig i  converteix-lo en 
una cosa divertida. Lloc: Claustre.

P 13:30h.Taller Yogakids per a famílies amb Espai Ganesha. 
Porta la teva estora, tovallola o mocador. Lloc: Claustre

P 17:30h. Taller Yogakids per a famílies amb Espai Ganesha. 
Porta la teva estora, tovallola o mocador. Lloc: Claustre

P 18:30h. Taller plantes aromàtiques. Elaborem saquets per 
a dormir. LLoc: Showroom Ecoestética

DIVENDRES 9 JULIOL
P 11:30h. Taller eco-recicla. 
Porta’ns el teu tetrabrik, gor, rotllo de 
paper o un altre material de rebuig 
i  converteix-lo en una cosa divertida. 
Lloc: Claustre.

P 12:30h. Taller Hort ecològic. 
Aprèn sobre l’agricultura ecològica, planta les teves pròpies 
hortalisses i fes el teu nom amb llavors. Lloc: Claustre

P 18:30h. Taller plantes aromàtiques. Elaborem saquets per a 
dormir. Lloc: Showroom Ecoestética

ACCÉS: tots els tallers i activitats de MamaTerra són totalment gratuïts i estan integrats dins 

de la Fira BioCultura. Per a accedir a BioCultura cal adquirir una entrada en el dia i franja 

horària desitjat. L’entrada per a adults costa 4€. Per a infants fins a 12 anys és GRATUÏT. Es 

recomana fer el procés de compra d’entrada en línia o en taquilla fira si no hi ha altre remei, 

encara que el cost de l’entrada sigui de 0€. CANVIS: l’organització es reserva el dret d’alterar 

el programa per causes alienes a aquesta. Els tallers es realitzaran fins a esgotar existèn-

cies. Els horaris dels tallers són aproximats. RESPONSABILITAT INFANTS: en tot moment 

serà responsabilitat de la família la cura, vigilància i supervisió dels infants mentre estan en 

MamaTerra. FOTOS INFANTS: durant el festival els professionals de l’Associació Vida Sana 

podran prendre fotografies dels tallers i activitats en les quals poden aparèixer els infants. 

Aquestes imatges podran ser publicades en els mitjans de l’Associació Vida Sana en cas que 

els responsables dels menors donin el seu consentiment en les llistes d’inscripció als tallers.

PROGRAMA MAMATERRA
Barcelona 2021

Per a participar en els tallers cal apuntar-se 
en les llistes d’inscripció presents en l’entrada de 

cada taller

Organitza
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Amb el suport de l’Ayuntament de Barcelona.  
Distrito de Sants-Montjuïc


