
MARÇ
TALLER D’ALLIOLI

19 de març
GASTRONOMIA

En aquest taller ho 
aprendrem tot sobre l’allioli! 
Elaborarem, de forma tra-
dicional, aquesta salsa tant 
coneguda a la nostra cuina 
i desprès ens la podrem 
menjar acompanyada d’una 
mica de pa. Per llepar-se’n 
els dits!

PINTURES A L’OLI
26 de març
ART

Busquem l’artista interior! Taller on posarem a prova 
la creativitat artística de tots els membres de la família. 
Primer, cadascú crearà les seves pintures a partir d’oli i 
els pigments i desprès ens posarem mans a la obra! 

ABRIL
L’AMETLLER I LES GARAPINYADES
2 d’abril
SENDERISME 
GASTRONOMIA

Visitem un camp d’amet-
llers florit durant la prima-
vera. Espectacular! I tot 
seguit ens fiquem el da-
vantal per aprendre a fer 
ametlles garapinyades!

TALLER DE SABÓ

30 d’abril
ARTESANIA

Recuperem la tradició de fer sabó d’oli artesanal i cre-
em nous aromes amb les plantes aromàtiques del nostre 
entorn.

MAIG
TALLER DE GALETES D’OLI

7 de maig
GASTRONOMIA

Tots a la cuina! Del més petit al més gran aprendrem la 
tècnica de fer galetes a base d’oli. Primer prepararem la 
pasta i en acabar cada família podrà decorar les galetes 
al seu gust. Sigueu ben originals! 

LES HERBES I ELS OLIS
14 de maig
SENDERISME 
ARTESANIA

Anem a caminar! Sotida 
d’exploració per recol·lec-
tar plantes aromatiques au-
toctones. Tot seguit farem 
un taller d’olis macerats. 

JUNY
BENVINGUTS A PAGÈS

2, 3 i 4 de juny
VISITA FAMILIAR AL MUSEU

Les feines al camp! Visita 
guiada on ens endinsarem 
en el món de la pagesia i el 
conrreu de l’olivera. També 
descobrirem com es fa l’oli!

TAMBÉ ACTIVITATS TOT 
EL CAP DE SETMANA!

Us convidem a participar dels

DIUMENGES EN FAMILIA DESCOBRINT 
LA CULTURA DE L’OLI 

Activitats i tallers programts per la prima-
vera 2017, en que podreu descobrir la 
gastronomia de l’oli, la natura que l’envol-
ta i tota la seva cultura artesanal. Experi-
mentant amb els més petits de casa!

ALTRES ACTIVITATS a
L’ESPAI GASTRÒMIC DEL CCOC
DISSABTES
25 de març
29 d’abril
27 de maig
10 de juny

consulteu l’agenda on-line a 
www.culturadeloli.cat



Contacta a:

Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
Plaça de la Independència
La Granadella, Lleida, 25177

info@culturadeloli.cat                   973 094 101
www.culturadeloli.cat

Vine a pedalar sense esforç pels 
paisatges de l’oli amb amics i familia

21 de maig i 18 de juny
Estigues informat de les novetats:

www.facebook.com/oleaterra

T’agrada fer fotos?
#culturadeloli 
#primavera2017

consulta les bases a www.culturadeloli.cat

Informació sobre les activitats

DIUMENGES EN FAMILIA
DESCOBRINT

LA CULTURA DE L’OLI
• És imprescindible formalitzar la inscripció. Po-
seu-vos en contacte amb el Centre de la Cultura de 
l’Oli. Places limitades.

• Les activitats s’iniciaran a les 11h. La durada pot 
variar en funció del taller, de 1 a 2 hores.

• El pagament es farà el dia de l’activitat. El preu és 
de les activitats i tallers és de 7€ per familia.

• Els organitzadors es reserven el dret de modificar o 
suspendre qualsevol de les activitats. 

• Mínim d’inscripcions: 3 famílies i màxim d’inscrip-
cions: 7 famílies. 

• En les activitats que es faran es realitzarà reportat-
ge fotogràfic que s’utilitzarà per a material de difusió 
del Museu i Centre de la Cultura de l’Oli de Cata-
lunya. 

I TAMBÉ...
CONCURS D’INSTGRAM

EXPERIENCIA BURRICLETA

AGENDA
#primavera2017

DIUMENGES 
EN FAMILIA 
DESCOBRINT 

ESCENARIS D’ART #culturadeloli


