
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

FEM RATAFIA!

Dimarts 9 i 16 de juny 
de 17 a 20 hores

Preu: 55 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305



TALLER PER APRENDRE A ELABORAR  LICORS AMB PLANTES 
MEDICINALS

La ratafia és un dels licors estomacals que tradicionalment es feia a les cases 
de pagès, especialment a muntanya, i cada família guardava el secret de la seva 
fórmula. 

La base és de nous verdes, però també se la pot fer d’altres fruits aromàtics, 
amb una barreja d’herbes que cal saber combinar amb l’equilibri dels diferents 
sabors i aromes.

Una beguda aperitiva i digestiva, envoltada de màgia, tradició i virtuts 
medicinals. En aquest taller aprendrem a reconèixer les herbes a utilitzar i a 
preparar-la de la mà del nostre expert en herbes remeieres, Esteve Padullés, 
que ens farà conèixer i experimentar els secrets i les mil i una possibilitats 
d’aquesta beguda emblemàtica. 

PROGRAMA:

!a sessió: 09/06/2020 
ANEM A RECONÈIXER I A COLLIR LES HERBES PER LA RATAFIA
Sortida als voltants de l’hort de l’Esteve Padullés per a identificar i recol•lectar 
les herbes per a fer la ratafia. De cada herba es descriuran les seves propietats 
medicinals i els seus usos tradicionals.
Caldrà portar unes tisores de podar i un cistell o bossa on posar les herbes.

2a sessió: 16/06/2020 
ELABORACIÓ DE RATAFIA I LICORS DIGESTIUS
Elecció de les plantes: identificació i propietats.
Mètodes d’elaboració: preparació dels ingredients.
Condicionants del procés: moment, ingredients, licor base, temps de 
maceració, recipients, etcètera.
Més licors? Què més podem fer?

Caldrà portar les herbes recol•lectades el dia anterior, les tisores i un pot de 
vidre de boca grossa on posar les herbes per a fer el licor.
Tothom qui vulgui s’endurà el preparat de les herbes amb l’aiguardent.

Lloc: 
1r dia: a concretar.
2n dia: Finca can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa

Horari: de 17 a 20 hores.
Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 
305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.



Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els 
ingressos per inscripcions permeten dignificar i 
sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de 

formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 
dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 
el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

MéS INfORMACIó:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 55 € 52,50 € 49,50 €
Opció B3 38,50 € + 1,7 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa 
(cal portar targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu). 
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 
descompte. 
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal 
ser-ne membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores 
disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

CONDICIONS:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre 
com a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre 
l’organització i la persona inscrita. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es 
retornaran els diners avançats si s’avisa 15 dies abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de 
despeses de gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi 
hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, 
pots sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.


