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L’Aresta som una cooperativa agroecològica
que treballa i difon pràctiques artesanes,
pageses, artístiques, científiques i de cooperació
social, a través de metodologies participatives i
del foment de l’aprenentatge actiu. El nostre
objectiu és promoure un món rural viu, la
sobirania alimentària, l’agroecologia i el
cooperativisme. 

Sobre l'Aresta
TALLERS PER ESDEVENIMENTS, FIRES I MERCATS.

Què oferim?

Horta i sobirania alimentaria
Cuina sostenible
Consum responsable
Altres

Des de l’Aresta us oferim tallers participatius
per a realitzar a esdeveniments, fires o mercats
tot i que també creem tallers a mida segons la
temàtica de l’acte. 

En aquest document us presentem un seguit de
propostes agrupades en quatre temàtiques
diferents: 

Realitzem l’activitat en modalitat continua (un
dia, un matí o una tarda) on els participants van
passant per l’espai i fent l’activitat o en grups
tancats amb inscripció prèvia. 

Adaptem les activitats als diferents tipus de
públic: adult, infantil, juvenil i familiar. Els tallers
es poden realitzar en espais tancats o a peu de
carrer.



Horta i sobirania alimentària

Com es reprodueixen les plantes? Per llavors,
per bulbs, per estolons i... per esqueixos! Al llarg
del taller parlem del cicle vital de les plantes, les
diferents maneres de reproduir-se i les seves
adaptacions com a éssers que no es mouen.
Cada participant farà un esqueix d'una planta
aromàtica i prepararem elaborats naturals per
fomentar el seu arrelament.

Multiplicant les plantes

Ens introduïm a la tècnica de reforestació iniciada
per Fukuoka. A partir d'argila, humus i llavors
crearem petits dispositius per regenerar el sòl i
crear vida. Farem bombes d'argila amb llavors de
plantes que ens ajudaran a regenerar el sòl després
dels incendis. Els participants es podran endur les
bombes per plantar allà on vulguin.

Fem bombes de llavors
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Els insectes amics
Quin paper tenen els insectes en els
ecosistemes? Abelles, sírfids, marietes,
coneixerem alguns dels insectes essencials per
la vida al planeta i presentarem alguns
especialment beneficiosos per a l'hort.
Descobrirem com viuen, què mengen i quins
costums tenen. Amb recursos naturals recollits
al bosc construirem petits refugis que els
participants es podran endur per posar allà on
vulguin.



Cuina sostenible

En aquest taller manipulatiu elaborarem
una hamburguesa vegetal amb
ingredients de temporada, ecològics i de
proximitat, treballant així el consum
responsable d’aliments. Es tracta d'una
recepta basada en el reaprofitament
alimentari i amb una petjada ecològica
molt reduïda. Ens endurem a casa la
nostra hamburguesa!

Hamburgueses vegetals

Al llarg del taller els participants
aprendran els ingredients naturals bàsics
i tots els passos per elaborar un pa
saludable i de qualitat a casa. També es
posarà en valor el conreu del cereal al
nostre territori. Durant el taller
elaborarem la massa que prendrem a
casa per enfornar.

Del cereal al pa
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Cuina sostenible

Taller que ens aproxima a les plantes
silvestres que creixen en els marges dels
nostres cultius i els espais verds de les
ciutats. Reconeixerem algunes
d’aquestes plantes i elaborarem una
recepta amb plantes recol·lectades en
els marges que podrem degustar i
emportar-nos una mostra a casa. Depèn
de la temporada elaborarem una
recepta específica: pesto d’herbes, patés,
amanides etc.

Cuina silvestre

Un taller participatiu on coneixerem els
ingredients de l’olivada i el seu origen.
Descobrirem el cicle de l’oliva i les
propietats d’algunes plantes
aromàtiques, a més d’una recepta fàcil,
bona i saludable. A partir d’olives
negres, ametlles, plantes aromàtiques i
oli elaborarem un paté d’olives que els
participants es podran endur a casa.
 

Fem olivada
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Consum responsable

Residu zero: fem bosses de roba
Taller on parlem de l'origen del plàstic, els diferents tipus de plàstic, els recursos que es
necessiten per fabricar-los i els efectes nocius pel planeta d'aquest material. Per acabar el
taller cada participant farà una bossa sostenible a partir d'una samarreta vella per donar-li
una segona vida.

D’on ve el que mengem? 
Aquest taller proposa una sèrie de dinàmiques per infants o famílies en les que comparem la
distància que recorren diferents aliments, prendrem consciència de l’embalatge i debatem
sobre les diferències entre l’agricultura convencional i l’ecològica. 

Desvestint la roba
Com es confecciona la roba que portem? Descobrim les condicions en les quals es produeix
la nostra roba i els efectes socials i ambientals de la indústria tèxtil globalitzada. A través de
la història d’uns texans aprenem les diferents etapes del viatge d’una peça de roba, des de la
producció del cotó fins que passa a ser un residu. Per acabar el taller farem una activitat
manipulativa amb roba vella.

Més enllà de les pantalles
Amb aquest taller reflexionem de forma crítica sobre diverses causes que generen
desigualtats entre el nord i el sud global, i coneixem la vulneració de drets humans i laborals
que es cometen en la cadena de producció d’aparells electrònics com els telèfons mòbils o
ordinadors portàtils. Debatem sobre les diferents etapes per les quals passa el nostre telèfon
mòbil abans d’arribar a les nostres mans, coneixent així que s’amaga darrere de la pantalla.
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Altres Tallers

Iniciarem la nostra corona amb una branqueta llarga
i fàcil de doblegar, creant una base circular. Poc a
poc anirem afegint altres plantes silvestres pròpies
del bosc mediterrani per crear la nostra corona.
Cada participant es podrà endur la seva creació
artística a partir de materials naturals i del bosc. Es
poden adaptar a les diferents festivitats: Nadal, festa
de la primavera, etc.

Corones silvestres

Bruixes, remeieres, trementinaires. Dones sàvies que
van caure en l’oblit. Volem rendir-les homenatge i saber
més sobre elles. Juntes coneixerem alguns secrets sobre
les propietats de les herbes medicinals i farem sal
d’herbes, saquets d’olor i un sahumeri!!

Bruixes i herbes remeieres
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La llana: de l’ovella al teixit 
Activitat on coneixem les passes necessàries
per netejar, cardar i filar la llana. A partir de
llana cardada fem feltre amb el que farem un
clauer, un fermall, un imant o una ovelleta per
penjar allà on nosaltres vulguem.

Explica’ns l’esdeveniment, fira o mercat que vols organitzar per tal de
dissenyar una activitat que s’adapti a la temàtica i objectius a mida!

A mida
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