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Presentació

Soc viatgera innata a través de la natura i la vida sana, vinculo l’aventura amb les estimades
herbes remeieres, les quals em desperten un gran amor i creativitat per la cuina saludable i
vegana. Cuino posant molta consciència i connecto amb les propietats i beneficis que ens
aporten i les transformo en plats atractius i deliciosos pel paladar i sobretot benestar. Per mi
és un viatge sensorial i vital.

Comparteixo les meves passions amb el meu company a la Cabanya Boscana, on tot es
fusiona en un espai vivencial de vida sana, integració personal i continu respecte i estima
per la natura. La Cabanya Boscana és l’espai que em permet jugar i experimentar amb tot el
meu amor, fent una cuina conscient i viva (acabada de collir) i transformant els productes
del propi hort i del bosc que ens envolta en plats nutritius. Tot ecològic, viu i de proximitat.

Introducció

Un dels objectius d’aquestes propostes és transmetre el meu coneixement i sobretot la meva
connexió  i  estima  a  la  natura.  Us  plantejo  unes  propostes  que  considero  atractives  i
accessibles a tothom. Poder conèixer i saber com utilitzar les plantes silvestres remeieres i
comestibles ens dona un ventall de possibilitats infinites que ens ajuden a créixer com a
persones, a connectar-nos amb el nostre entorn i a donar-nos moments de benestar i gaudi.
Si respectem i prenen consciència de tots els beneficis que ens poden donar les plantes que
veiem i olorem dia a dia veurem que son una font de recursos molt poderosa i grans aliades i
companyes.

Us presento les activitats ordenades en tres grans grups: caminades, cuina i remeis.
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CAMINADES

« Jo canto a la lluna quan fa el ple, ullal rodó de la nit amable, gata prenys.
Canto al riu gelat, company de l’ànima, com una vena, com una llàgrima.
Canto al bosc atent, sadoll de peixos, llebres, ceps.
Canto als dies magnànims, a la brisa d’estiu, a la brisa d’hivern, 
als matins, a les vesprades, a la pluja petita, a la pluja enfadada.
Canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, al roser bord, a l’esbarzer.
Canto com qui fa hort, com qui talla una taula, com qui aixeca una casa, 
com qui tresca un pujol, com qui es menja una nou, com qui encén una brasa.
Com Déu creant els animals i les plantes.
Canto jo i la muntanya balla.»

Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla.



Cabanya Boscana – Proposta d’activitats

Reconeixement de plantes silvestres comestibles i remeieres

Passejada de descoberta de les plantes silvestres que ens envolten. Aprendrem a observar-
les, recol·lectar-les i assecar-les. Les olorarem, tastarem i descobrirem tots els seus possibles
usos a nivell remeier i culinari. L’objectiu és despertar interès, sorpresa i consciència de les
moltes plantes que ens envolten i que tenen beneficis per la nostra salut i nutrició. 

Un  cop  les  sapiguem reconèixer  aprendrem a  utilitzar-les  en  infusions,  olis  per  cuinar,
maceracions, preparats remeiers, plats culinaris i  postres exquisits.

A cada època de l’any ens sorprendrà la diversitat de plantes que trobem i en podem fer ús.
No sempre trobarem les mateixes plantes, ens haurem d’anar adaptant a elles, perquè elles
saben el que ens convé a cada estació.

Duració aproximada: 2 hores + dinar amb plantes silvestres
A qui està destinat? A tot els públics: adults, nens, famílies i són adaptables a les vostres 
necessitats, inquietuds, passions,…
Preu: 30€/persona
Mínim 5 persones
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Ruta dels follets

Caminada meditativa i conscient per connectar amb les plantes. Ens deixarem endinsar per
la seva màgia i ens ajudarà a connectar amb les nostres sensacions i emocions, per despertar
el nostre sentir interior. 

Per mi connectar amb la natura és la meva millor medicina i m’ajuda a trobar-me a mi
mateixa i veure què està passant. El contacte constant amb la natura em fa sentir viva i en
pau amb mi mateixa.  Considero que és  una eina tan potent  i  tan  a  l’abast  que  la  vull
compartir.

Anar a la natura, connectar-nos amb la mare terra, descalçar-nos, sentir-nos arrelats, escoltar
amb quina  planta  connectem,  perquè,  què  et  fa  sentir,  quin  coneixement  t’aporta,  quin
despertar, quina connexió sentim amb cada planta? 
A través de les plantes podem connectar amb nosaltres mateixos i deixar-nos sentir, què
guarda el nostre interior?

Duració aproximada: 1 hora + dinar amb plantes silvestres
A qui està destinat? A tothom qui li ressoni
Preu: 30€/persona
Mínim 5 persones
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Ruta de les fades

Excursió per racons increïbles que et faran sentir viu i sentir estar vivint en un conte de
fades.

A mi els racons que em fan viure com en un conte de fades son racons verges, verds i amb
molta vida, amb ganes de formar part d’aquesta natura. Em desperten els sentits i em fan
escoltar els animals, el silenci, les plantes, veure bellesa arreu. Els colors són més nítids,
més  humits  i  em venen ganes  de  caminar  endins  endins  endins  i  deixar-me endur  per
aquesta sensació de llibertat. I començar a volar per cantar com un ocell i aterrar amb un salt
com una cabra. Això és el que em passa a mi.

Duració aproximada: un matí + dinar amb plantes silvestres
A qui està destinat? A tot els públics: adults, nens, famílies i són adaptables a les vostres 
necessitats, inquietuds, passions,…
Preu: 25€/persona
Mínim 5 persones
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CUINA AMB PLANTES SILVESTRES

Utilitzant les plantes silvestres comestibles que ens envolten, experimentarem i explicarem 
recursos simples per poder crear diferents plats boníssims, saludables, atractius i molt 
nutritius, els cuinarem de manera senzilla i creativa, tot amb productes de proximitat i 
bàsics, que tots tenim a casa. I sempre amb aliments de temporada.

Son tallers participatius on entre tots farem les diferents receptes i les degustarem. Mentre 
cuinem anirem explicant i compartint experiències, dubtes i inquietuds.

L’objectiu és transmetre una manera de cuinar creativa i senzilla molt saludable, del 
territori, conscient i terapèutica.
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Cuinem un menú nutritiu

Donem consells senzills per cuinar cada cop més saludable, amb una breu introducció sobre
l’alimentació alcalina, per exposar els conceptes bàsics d’una alimentació saludable. 

Cuinarem un menú nutritiu per tenir una idea de com combinar els aliments per tal que en
un àpat tinguem tots els nutrients necessaris.

Duració aproximada: 3 hores amb degustació del menú
A qui està destinat? Adults i són adaptables a les vostres necessitats, inquietuds, passions…
Preu: 45€/persona
Mínim 5 persones
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Snacks i patés vegetals

Recursos per cuinar plats creatius amb les plantes que ens envolten: verdures del territori i
temporada i plantes silvestres comestibles entre d’altres.
Cuinarem patés vegetals  variats  i  originals.  Veurem com amb diferents  ingredients  molt
bàsics, que tots tenim a casa, podem cuinar exquisits i creatius patés per acompanyar plats,
esmorzars, berenars i el que convingui.

Duració aproximada: 2 hores amb degustació del menú
A qui està destinat? Adults i són adaptables a les vostres necessitats, inquietuds, passions…
Preu: 40€/persona
Mínim 5 persones
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Postres saludables sense sucre

Receptes  senzilles,  ràpides  i  sobretot  llamineres.  Sovint  evitem  els  dolços  perquè  els
considerem poc saludables però dolç és un gust boníssim i podem aconseguir-lo de manera
natural i beneficiosa pel nostre cos.

Duració aproximada: 2 hores amb degustació de les postres
A qui està destinat? Adults i son adaptables a les vostres necessitats, inquietuds, passions…
Preu: 40€/persona
Mínim 5 persones
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Dolços saludables per la mainada

Amb la intenció d’educar el gust dolç de la nostra mainada veurem receptes engrescadores, 
llamineres i saludables que poden ser un bon berenar, esmorzar, postres o llaminadures pels 
més menuts. Gaudir del menjar és un plaer.

Duració aproximada: 2 hores amb degustació de les delícies
A qui està destinat? Adults i/o famílies. Son adaptables a les vostres necessitats, inquietuds, 
passions…
Preu: 40€/persona
Mínim 5 persones
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REMEIS

«Dona valerosa i ferma
remeiera ambulant,
amb gran coneixença d’herbes
i remeies tradicionals»

 Les trementinaires, tornada de la cançó popular dels Pirineus
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Destil·lació d’espígol

Destil·larem espígol i durant el procés ens introduirem al món de l’oli essencial i l’hidrolat.
Entendrem, veurem i explicarem aquestes dues bases, a partir de les quals s’elaboren molts
productes de cosmètica natural i a més a més en podem fer un molt bon ús a nivell remeier. 
L’oli essencial és la base de l’aromateràpia i l’hidrolat la base de la hidrolateràpia; dos mons
encisadors i potents per cuidar la nostra salut, benestar i bellesa.

Duració aproximada: matí + amb possibilitat de dinar 
A qui està destinat? Adults 
Preu: 40€/persona
Mínim 5 persones
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Elaboració d’una farmaciola natural

Reconeixement i observació de diferents plantes remeieres per després passar a conèixer els
seus usos medicinals. Explicarem detalladament com i quan utilitzar les plantes remeieres
més comunes:  recol·lecció,  assecatge,  infusions,  decoccions,  bafs,  cataplasmes,  xarops  i
maceracions. Acabarem fent un ungüent que és la base de molts productes de la farmaciola
natural.

Duració aproximada: 2-3 hores
A qui està destinat? Adults 
Preu: 35€/persona
Mínim 5 persones
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Moltes gràcies, ens veiem aviat!


