V MOSTRA
DE PRODUCTES

DE LA TERRA

de 9:00 a 15:00 al Nucli Antic

HI HAURÀ SERVEI DE COTXE
LLANÇADORA PER PUJAR AL NUCLI ANTIC

Dedicada
a la mel,
un producte
de grans
propietats
Organitza:

COL·LABORA:
Comissió de
Turisme
de Rajadell

Tots els actes seran gratuïts

Més informació: T. 93 836 80 26 - www.rajadell.cat

ACTES PRINCIPALS
10:00h i 11:00h Visita guiada al
Molí de l’Oli de Rajadell.

11:30 i 13:00h Espectacle
“La Ballaruca”. A càrrec de

Ai Carai.

Nucli els Molins

Plaça de l’Església.

10:30h Xerrada Anàlisis Sensorial
- Tast de Mel.

11:00 i 13:30h Actuació de l’Esclat
Gospel Singers.

A càrrec de M. Àngels Boixadera (apicultora
i catadora) i Josep M. Llorens (apicultor i
divulgador apícola). A la sala de Plens de
l’Ajuntament. Places limitades.
Durada 60 minuts.

10:30 i 12:30h Actuació dels Bastoners de Rajadell i trabucaires
“Els Mortarets”.
11:00h Degustació gastronòmica
del Restaurant el Reguer.
Plaça de l’Església.
Restaurant El Reguer T. 93 836 81 79

10:00 - 12:00 - 14:00h Cercavila
dels gegants de Fonollosa,
oferint-nos el ball de l’Alzina.

A l’Església.

12:00h Xerrada: Apiteràpia (curar
amb els productes de l’abella).

A càrrec de Samuel Ramal, apicultor i
apiterapeuta des de fa 10 anys. Ens parlarà
de les propietats del pol·len, el pròpolis, la
mel, el verí de l’abella, la gelea reial i de l’aire
del rusc l’últim en apiteràpia. Al final de la
xerrada demostració d’Ungüent a càrrec de
la apicultora Carol Obiols. A la sala de Plens
de l’Ajuntament.

13:00h. Entrega del premi del 2n
Concurs #instarajadell.

AL LLARG DEL MAtÍ
Taller de brescar a càrrec de Carol Obiols, apicultora.

Bresca la mel de manera manual i emporta’t el teu potet a casa.

Taller d’espelmes a càrrec de Carol Obiols, apicultora.

Elabora la teva pròpia espelma.

Demostració de construcció d’arnes de canya.

A càrrec de Bibiana Bataller, apicultora.

Exposició d’un rusc d’abelles, dins d’una caixa de vidre, per veure el món
fantàstic de les abelles.

Passejades amb poni.

Pintura de cares per infants amb motius referents a les abelles
Jocs per la quitxalla.

Exposició d’eines del món de l’apicultura.

Exposició de fotos de Rajadell presentades al 2n Concurs #instarajadell.
I si et vols emportar el teu record de la fira... fes-te la teva foto al Photocall.

Repartides pel poble hi haurà parades de venta de mel, d’embotits, olives, oli, vi, fruits
secs, melmelades, formatges, mató, coques, pa, cremes naturals,.... tot de proximitat!

