


Durant tot el dia
Jornada de portes obertes de l’espai 
Fundació Palau. Horari obertura de 11:00 a 
14:00 i de 17:00 a 20:00.

11:00 a 24:00
Mercat d’artesania, salut, termalisme i 
gastronomia amb restauradors locals.

11:00 a 12:00
Sessió de ioga i meditació a càrrec de 
Àgape.

11:00 a 12:00
Taller d’elaboració de pa. Activitat amb 
aforament limitat.

11:00 a 13:45
Pedala amb energia. Activitat per a 
descobrir el potencial de les energies 
renovables.

11:00 a 14:00
Un Jorn al Mas: aprèn amb els animals de 
la granja. *En aquesta activitat els animals 
son rèpliques, no s’utilitza animals vius.

11:00 a 14:00
Fabula Mobile, carrussel ecològic. Atracció 
infantil.

11:30 a 13:00
Taller d’elaboració de pasta de dents 
ecològica a càrrec de Noelia Narejo. 
Activitat apte per a tots els públics amb 
aforament limitat.

11:30
Inauguració escultura “Els petits grans 
artistes” fet amb material reciclats dels 
residus de la platja.

12:00
Inauguració de la Bio Fira Aqua calida amb 
Francesc Mauri.

Durant el matí
Jornada de portes obertes de l’espai 
Fundació Palau. Horari obertura de 11:00 a 
14:00.

11:00 a 17:00
Mercat d’artesania, salut, termalisme i 
gastronomia amb estauradors locals.

11:00 a 12:00
Sessió de ioga i meditació amb Eva 
Berenguer a càrrec d’Àgape. 

11:00 a 13:00
Hola Watty! Estalviem energia, salvem 
Watts! Activitat infantil.

11:00 a 14:00
Un Jorn al Mas: aprèn amb els animals de 
la granja. *En aquesta activitat els animals 
son rèpliques, no s’utilitza animals vius.

11:00 a 14:00
Fabula Mobile, carrussel ecològic. Atracció 
infantil.

11:00 a 14:30
Tastets de reflexoteràpia i cupping a càrrec 
d’Àgape (Lao Tao).

12:00 a 12:45
Xerrada i demostració de Kinesiologia a 
càrrec d’Àgape (Lao Tao).

12:45 a 13:45
Xerrada d’acupuntura i dolors menstruals a 
càrrec d’Àgape (Lao Tao).

14:30 a 15:00
Actuació musical Burruezo & Nur Camerata.

16:30 a 17:00
Actuació musical Burruezo & Nur Camerata.

12:00 a 18:00
Tastets de reflexoteràpia i cupping a càrrec 
d’Àgape (Lao Tao).

13:00 a 14:00
Actuació musical Núria Grima Live violin & 
DJ.

16:00 a 17:00
Demostració de percussió a càrrec dels 
Diables de Caldes d’Estrac.

17:00 a 18:00
Xerrada Com netejar sense químics a 
càrrec de Innovaneteges.

17:00 a 18:30
Taller fes el teu aftersun d’aloe i urucum a 
càrrec de Noelia Narejo. Activitat per adults 
amb aforament limitat.

17:00 a 21:00
Fabula Mobile, carrussel ecològic. Atracció 
infantil.

17:00 a 21:00
Un Jorn al Mas: aprèn amb els animals de 
la granja. *En aquesta activitat els animals 
son rèpliques, no s’utilitza animals vius.

18:00 a 18:30
Sessió de Yoga Flow a càrrec de Jara.

18:30 a 19:00
Micro-xerrada “ Greixos si? greixos no?  
a càrrec de Victòria Garcia, Doctora en 
biologia.

19:00 a 21:00
Actuació musical amb DJ Carbo 
Underground.

21:00 a 23:00
Actuació musical amb DJ Henry Jones.
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