TREMENTINAIRES
ATENCIÓ!

							

Consulteu les
mesures anti
Covid-19 més
avall

21a FESTA i FIRA de
les TREMENTINAIRES

2021

VALL DE LA VANSA I TUIXENT
28, 29 i 30 de maig
					

DIUMENGE 30 DE MAIG

DIVENDRES 28 DE MAIG
20.00 Concert d’Orquestrina Trama
Lloc: Plaça Serra del Cadí. Tuixent
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9.00 Caminada Cornellana-Coll de Bacanella-Fórnols
Distància: 8,3 km. Desnivell: 721 m. Durada: 3 h
Dificultat: exigent.
Guia: Daniel Tarrés. Preu d’inscripció: 5 euros (*)
Sortida: Plaça de Cornellana

Sofia Muntaner,
l’última trementinaire,
a casa seva, cal
Claudi d’Ossera,
l’any 1988. Foto:
Mireya Folch-Serra
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10.00 Itinerari botànic-naturalista a la vall de Mola
Guia: Josep Badia
Preu d’inscripció: 5 euros (*)
Sortida: Museu de les Trementinaires. Tuixent
10.00 Itinerari botànic-naturalista a Ossera
Guia: Suzette Böringer
Preu d’inscripció: 5 euros (*)
Sortida: Plaça d’Ossera
10.00 Obertura del Museu de les Trementinaires
Aforament màxim: 8 persones. 				
Preu: adults, 3 €; nens/es, 2 €; menors de 6 anys, 		
gratuït. L’entrada dona dret a una altra entrada en 		
data posterior. Horari de visites: de 10.00 a 14.00 h i 		
de 17.00 a 20.00 h
10.00 Projecció del documental Sofia Muntaner, l’última 		
trementinaire. Lloc: Plaça Serra del Cadí. Tuixent.
Passi continu durant tot el dia.
12.00 Les trementinaires: qui eren, què fèien.
Xerrada en moviment tot redescobrint les
cases de les trementinaires.
Per Isidre Domenjó, escriptor
Punt d’inici: Plaça Major. Ossera

17.00 Els forns d’oli de ginebre de Riba-roja
Xerrada. Per Josep Blanch i Josep Aguilà,
membres de l’Associació Amics de Riba-roja,
i Maria Dolors González Cabré, biòloga
Lloc: Plaça Daniel Camps. Sorribes de la Vansa
18.00 Lliurament del premi Trementinaire d’Honor
Lloc: Plaça Daniel Camps. Sorribes de la Vansa
18.15 Concert de Sorguen: Èrika Weigand, Pepón
Vilarrubla i Ernest Pipó. Folk, jazz, celta, impro...
Lloc: Plaça Daniel Camps. Sorribes de la Vansa

Serà obligatori l’ús de la mascareta de forma permanent.

•

Caldrà garantir la distància interpersonal en tot moment.

•

Hi haurà dossificadors de gel hidroalcohòlic en tots
els espais. Els assistents estaran obligats a fer-ne ús.

•

Tots els actes, excepte els tallers i les visites al Museu, seran a l’aire lliure. En cas de pluja, se suspendran.

•

Tots els espais dels actes estaran perimetrats, amb
una única entrada i una única sortida.

•

Excepte en els casos que s’indica expressament en
el programa (itineraris i tallers), no caldrà fer inscripció
prèvia. Tanmateix, totes les persones assistents als
actes s’hauran d’identificar en el moment d’entrar al
recinte. L’organització n’enregistrarà el nom i el número de telèfon.

•

Tots els actes tindran un aforament limitat. Un cop
omplert l’aforament no es permetrà l’accés a ningú
més.

L’organització es reserva el dret d’alterar el programa, suprimir actes o cancel·lar completament la Fira i Festa de
les Trementinaires 2021 si la situació sanitària d’aquell
moment ho requerís.
Podreu trobar la informació actualitzada permanentment
al web www.trementinaires.org

Entitats organitzadores:

Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

Ajuntament de
Josa i Tuixent

10.00 Obertura del Museu de les Trementinaires
Aforament màxim: 8 persones. 				
Preu: adults, 3 €; nens/es, 2 €; menors de 6 anys, 		
gratuït. L’entrada dona dret a una altra entrada en 		
data posterior. Horari de visites: de 10.00 a 14.00 h i 		
de 17.00 a 20.00 h
10.00 Obertura del Jardí Botànic de les Trementinaires
Visites lliures en grups bombolla. Entrada gratuïta
Horari de visites: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
10.00 Projecció del documental Sofia Muntaner, l’última
trementinaire. Lloc: Plaça Serra del Cadí. Tuixent
Passi continu durant tot el dia.
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10.00 Xerrada-Taller: “La farigola. Ús tradicional en
etnobotànica popular. Elaboració de caramels de
farigola per a la tos i pasta de dents amb farigola
antibacteriana. Per Suzette Böringer, d’Herboristeria 		
Cal Nogué. Preu d’inscripció: 10 euros (*)
Lloc: Centre de Flora. Tuixent

14.00 Paella popular
Lloc: Era del Centre Cívic Cal Cortina
Venda de tiquets: mateix dia i lloc
18.00 Concert de Laia dels Vents
Lloc: Plaça Serra del Cadí
19.00 Final de la festa i la fira
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(*) INSCRIPCIONS ALS ITINERARIS I ALS TALLERS

Per participar als ITINERARIS és imprescindible
inscriure’s prèviament a través del web www.trementinaires.org abans del dia 25 de maig. Preu: 5 euros. La
inscripció no serà efectiva fins que no s’hagi fet el pagament. Places limitades: 10 persones per itinerari. No
s’admetran inscripcions en el moment de començar
l’activitat
Per participar als TALLERS és imprescindible inscriure’s prèviament a través del web www.trementinaires.org abans del dia 25 de maig. Preu: 10 euros.
La inscripció no serà efectiva fins que no s’hagi fet el
pagament. Places limitades: 10 persones per taller. No
s’admetran inscripcions en el moment de començar
l’activitat

MÉS ACTIVITATS A LA VALL...
ACTIVITATS AMB ELS ARTESANS
Cursos i tallers a l’Herboristeria Cal Nogué d’Ossera

Per tal de garantir al màxim la seguretat sanitària durant
la celebració de la Festa i Fira de les Trementinaires
2021, l’organització aplicarà totes les mesures de prevenció que en aquell moment estiguin vigents per ordre de
les autoritats sanitàries.
•

13.30 Presentació del llibre Dones al marge. Bruixes i
altres històries d’estigma i oblit, d’Ivet Eroles
Lloc: Pati de l’Escola. Tuixent
10.00 Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals
Tot el dia, fins a les 19 h
Lloc: Plaça Serra del Cadí. Tuixent

19.30 Taller de cançons tradicionals del Pirineu
Amb el col·lectiu de cantaires de l’Ateneu de
l’Alt Urgell
Lloc: Plaça Daniel Camps. Sorribes de la Vansa

Mesures de prevenció
davant la Covid-19

13.00 Presentació del llibre La música que sona quan
acaba la cançó, de Marta Grau
Novel·la protagonitzada per una trementinaire
Lloc: Pati de l’Escola. Tuixent

17.00 Taller d’espelmes de cera d’abelles
Per Núria Coll, apicultora ecològica
Preu d’inscripció: 10 euros (*)
Lloc: Centre de Flora. Tuixent

Foto: Josep Blanch

Lloc. Pati de l’Escola. Tuixent

13.00 Vermut-concert. Amb La Sonsoni
Lloc: Espai La Vansa. Sorribes de la Vansa

17.00 Taller de melmelades
Amb Núria Rossell, artesana
Lloc: Local Social. Ossera
Preu d’inscripció: 10 euros (*)

DISSABTE 29 DE MAIG

Ballada dels Gegants de Balsareny i de Tuixent
12.00 Espectacle familiar:
El bagul de la música tradicional. Per Duet Daura
Lloc: Pati de l’Escola. Tuixent

13.30 Tastet de productes dels artesans d’Ossera
Lloc: Ossera
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11.00 Contes per a tota la família:
Maria, la trementinaire
de Dolors Salvador i Marta R. Gustems
El bonic conte del Marc i la Maria
Amb els Geganters de Balsareny

CURSOS DE FLORS AL MUSEU
l Iniciació al coneixement de les herbes
remeieres
Dies: 1 (tarda), 2, 3 (tot el dia) i 4 (matí) d’agost
Preu: 190 €
l Plantes aromàtiques i cosmètica natural
Dies: 5 (tarda), 6, 7 (tot el dia) i 8 (matí) d’agost
Preu: 175 €
l Les flors de les bruixes. Curs 1
Dies: 9 (tarda), 10, 11 (tot el dia) i 12 (matí)
d’agost. Preu: 190 €
l Les flors de les bruixes. Curs 2
Dies: 13 (tarda), 14, 15 (tot el dia) i 16 (matí)
d’agost. Preu: 190 €
Professora: Carme Bosch, mestra artesana i divulgadora d’etnobotànica aplicada.
Places per curs: mínim, 8; màxim, 15 - Allotjament: consulteu preus i condicions
Per a més informació i inscripcions: Museu de
les Trementinaires: Tel. 973 37 00 30
Carme Bosch: Tel. 972 46 13 34 - 666 72 74 04.
Correu-e: museu@trementinaires.org

Ajuntament de
la Vansa i Fórnols

museu de les
trementinaires

l Curs de cultiu de pantes aromàtiques. 15 o 22 de maig
l Taller de cuina amb plantes silvestres. 5 i 6 de juny
l Curs de plantes medicinals. 17 de juliol
l Curs de plantes medicinals. 24 de juliol
l Taller d’elaboració de sabons. 25 de juliol matí
l Curs de plantes medicinals de 3 dies. 2, 3 i 4 d’agost
l Taller de cosmètica natural. 7 i 8 d’agost
l Taller d’elaboració de sabons. 19 d’agost matí
l Taller de cosmètica natural. 4 i 5 de setembre
l Curs de plantes medicinals. 18 de setembre
l Taller d’elaboració de sabons. 19 de setembre matí
l Visites guiades. Matins 26 de juny, 10 de juliol, 13 o 20 o 27
d’agost
També hi ha la possibilitat d’organitzar un curs
o recorregut.
Cursos a partir de 6 persones.
Més informació i inscripcions:
Seuzette, productora de plantes medicinals a Ossera
Tel. 608 93 83 48 - ossera@hotmail.com - www.herbesossera.com

Visites guiades i experiències gastronòmiques
a Cal Casal d’Ossera
Experiència gastronòmica: Melmelades per a l’aperitiu
Dates: 22 de maig, 19 de juny, 10 de juliol, 18 de setembre
Conferència: Com alimentar la microbiòtica intestinal
Dates: 22 de maig, 19 de juny, 10 de juliol, 18 de setembre
Experiència gastronòmica: Melmelades per berenar
Dates: 26 de juny, 19 d’agost, 4 de setembre
Visita guiada a la melmeladeria i tast
Dates: 17 de juliol, 31 de juliol, 7 d’agost i 28 d’agost
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció
Si sou un grup de 5 o més persones i voleu fer una visita o
una experiència gastronòmica a mida, no deixeu de contactar i en parlem!
Més informació i inscripcions:
Tels. 608 10 80 57 o 973 29 82 20 - nuriaossera@hotmail.com
www.cal casal.com - Apartament Cal Casal - Ossera

EXPOSICIÓ

TATAKINEJANT. Estampes dels marges
Alèxia Lleonart
De l’1 d’abril al 30 de maig
Horari:
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges, de 10 a 14 h
Museu de les Trementinaires. Tuixent

Entitats col·laboradores:

