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Les Garrigues - Lleida
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HIVERN 2020

Tu pedales i e lla avança, a vança i a vança
Tu pedaleas y e lla avanza, a vanza y a vanza
Just pedal and it goes, goes and goes
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Burricleta

Rut es sense e sf orç, n at urals,
divert ides i c ult urals.  

Rut as sin e sf uerzo, n at urales,
divert idas y c ult urales.

Effortless tours, natural,
fun and cultural.

Rut es / Rut as / Tours

GPS
self-guided

tours

Rutes
autoguiades

amb



Febrer

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ I LLIBRE

Jaume de Francisco presenta l‘exposició “Retrospecti-
va”, que parla de com explicar històries amb fotogra-
fies de Lleida i de la Granadella. També ens presentarà 
el seu nou llibre “Com fer un reportatge fotogràfic”.

TALLER INFANTIL DE CUINA

Dissabte 25
GASTRONOMIA

A les 11 h
CANALLA

Ens aproximem a l’oli d’oliva i la dieta mediterrània 
de la millor manera: a través dels sentits. Mentre cui-
nem treballem el llenguatge, matemàtiques, formes i 
colors. Llegirem les receptes, calcularem ingredients 
i quantitats, cuinarem plegats i ho tastarem tot!
Inscripció prèvia a info@culturadeloli.cat.

Amb aquest taller podreu confeccionar les vostres 
pròpies bosses amb estampació botànica, amb ma-
terial vegetal de l’entorn sobre teixit de cotó, llana 
i seda. Emprarem tints naturals i materials 100% sos-
tenibles.
Cal inscripció prèvia a info@culturadeloli.cat o tru-
cant al 973 094 101. Preu: 10€ amb material inclòs.

ENTRE AMETLLERS FLORITSTALLER D’ESTAMPAT DE BOSSES
Diumenge 1
PAISATGE 

Divendres 31
ART 

Dissabte 11
ART 

A les 10 h
TOTS ELS PÚBLICS

Un altre any torna l’experiència entre ametllers flo-
rits en col·laboració amb Oleasoul. Esmorzar entre 
ametllers, passeig guiat de la mà de pagesos locals, 
dinar i molt més. El punt de trobada serà al CCOC.
Cal inscripció prèvia a info@culturadeloli.cat o tru-
cant al 973 094 101. Preu: 37€.

TALLER DE BURGERS VEGANES

Dissabte 21
GASTRONOMIA

A les 11 h
TOTS ELS PÚBLICS

La cooperativa de la Cuina del Comú (Lleida) ens 
presenta aquest taller on podrem aprendre a cuinar 
delicioses hamburgueses veganes.
Cal inscripció prèvia a info@culturadeloli.cat o 
trucant al 973 094 101. Preu: 10€ amb material inclòs.

A les 20 h
TOTS ELS PÚBLICS

Dissabte 22
GASTRONOMIA

El Parc de les Olors de l’Albi ens porta aquest taller on 
podrem infusionar el nostre oli amb herbes aromàtiques 
per a donar-li propietats extra. Us podreu emportar els 
vostres propis olis infusionats.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a info@
culturadeloli.cat o trucant al 973 094 101. Preu: 10€ 
amb material inclòs.

A les 11h
TOTS ELS PÚBLICS

TALLER D’OLIS AROMÀTICS

MarçGener

A les 11 h
TOTS ELS PÚBLICS


