
Tallers Gratuïts
Primavera 2022

Aforament limitat
Inscripció prèvia per correu electrònic

essvng@vilanova.cat
o formulari en línia

Mapa
de consum
responsable



Els tallers es realitzen a l’Aula de Salut
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Carrer de l’Havana 18, local 1

Dimarts, 17 de maig, de 19 h a 20 h

Alimentació, plantes i suplements naturals 
per combatre els transtorns primaverals
Com prevenir i tractar els símptomes més molestos d’afeccions primaverals com 
l’astènia, la rinitis al·lèrgica o les infeccions gastrointestinals, amb fitoteràpia i 
mètodes naturals com els punts reflexos de mans i peus.

A càrrec de:
Cristina Arroyo (Dietista, nutricionista i naturòpata).
Sílvia de Sanctis (Terapeuta manual, especialitzada en Shiatsu Namikoshi,
massatges i reflexologia podal).

Taller de l’Espai Vital de l’herbolari l’Espígol.

Dimarts, 24 de maig, de 19 h a 20 h

Batuts verds per a una dieta DETOX
Receptes delicioses preparades amb súper aliments naturals plens de clorofil·la 
que ens omplen d’energia positiva i ens ajuden a regular els pics de gana.
I trucs per introduir hàbits que evitin l’acumulació excessiva de toxines al cos.

A càrrec de:
Cristina Arroyo (Dietista, nutricionista i naturòpata)
Sílvia de Sanctis (Terapeuta manual, especialitzada en Shiatsu Namikoshi,
massatges i reflexologia podal).

Taller de l’Espai Vital de l’Herbolari l’Espígol.
 



Dijous, 26 de maig, de 17 h a 19 h

Com fer moneders amb tetrabrick
(per a nois i noies entre 8 i 12 anys)
Per aprendre a donar nous usos a productes reciclats, utilitzant la imaginació. 
Reutilitzar els productes de rebuig quotidians contribueix a la conservació del 
medi ambient.

Taller de Projecte Puparang.

Dimarts, 31 de maig, de 18 h a 20 h

Cuina d’aprofitament 
amb productes de primavera
Com consumir productes de temporada i de proximitat, traient-ne el màxim pro-
fit, i sense malbaratament. Receptes curioses i delicioses!

Taller de l’Eva Bolaño, directora dels Mercats Municipals.

Dijous, 2 de juny, de 18 h a 20 h

Elabora els teus productes de neteja
de la llar saludables
Com crear un producte de neteja multiús, per a terres i d’altres superfícies, 
conscienciant-nos de la perillositat dels netejadors convencionals, i descobrint 
alternatives de productes i estris més respectuosos amb les persones i el medi 
ambient.

Taller de Projecte Puparang.



Suma-t’hi
Coneixes el Mapa de Consum
Responsable de Vilanova i la Geltrú?

A Vilanova i la Geltrú s’ha creat un Mapa de Consum Responsable amb 
la voluntat de donar a conèixer totes aquelles iniciatives de la ciutat que 
ofereixen serveis i productes amb valors afegits.

El Consum Responsable consisteix a satisfer les nostres necessitats de 
productes i serveis d’una forma més conscient i compromesa, escollint  
productes, serveis i canals de comercialització que incideixin de manera 
positiva en les persones, la comunitat i el medi ambient.

Com a consumidors i consumidores, tenim l’opció d’escollir un consum 
més sostenible i responsable.

Si us interessa més informació, si voleu conèixer totes les iniciatives que 
formen part del Mapa, si sou una activitat econòmica i us agradaria for-
mar part del projecte, si coneixeu o trobeu a faltar alguna iniciativa que 
hauria de formar-ne part... 

Accediu al web


