
Preparació Remeis Casolans (301) 
Tot el dia (6 hores), de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Matí (sessió teòrica i pràctica) 
Formes d'utilització de les plantes medicinals. 
Els principis actius de les plantes. 
Com utilitzar les plantes per a fer preparacions. 
Mesures i condicions. 
Preparacions d’ús intern i d’ús extern. 
Tisanes, xarops, banys,  cataplasmes, cremes, 
compreses, pomades, bafs, olis, ungüents, ... 
Tarda (sessió pràctica) 
Preparació de tisanes. 
Preparació d’una pomada. 
Preparació d’un xarop. 
Preparació d’una crema. 
Grup mínim de 4 persones. 
Preu per persona 60 €. 
Preu per persona amb dinar 80 €. 
Els assistents rebran un dossier explicatiu i 

podran emportar-se els productes elaborats. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Elaboració de licors i ratafies (206) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Classificació de licors, aiguardents i ratafies. 
Ingredients utilitzats en l’elaboració. 
Fórmules de preparació. 
Preparació d’una ratafia. 
Preparació d’un licor d’herbes. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
 

VISITA GUIADA AL MONESTIR DE 
SANT PERE DE CASSERRES 

75 €/grup, no inclou entrada - grups fins 10 persones 
 

 

VISITA GUIADA A LA DOMUS DEL PI 
75 €/grup, no inclou entrada - grups fins 10 persones 

 

 

RUTES EN 4X4, EXCURSIONS A PEU, 
SORTIDES EN CARRO, EN CAIAC i EN SEGWAY 

INICIACIÓ AL NORDIC WALKING 
 

Aromateràpia (302) 
Tot el dia (6 hores), de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Matí (sessió teòrica i pràctica) 
Què és l'aromateràpia? 
Què són els olis essencials, com s'extreuen i 
quines aplicacions tenen? 
Propietats, contraindicacions i precaucions dels 
olis essencials.  
Olis essencials, olis vegetals, hidrolats, ...  
Olis de massatge, gels, colònies, ... 
Tarda (sessió pràctica) 
Coneixement i característiques de 20 essències, 
10 olis vegetals i 5 hidrolats.  
Preparació d’olis de massatge. 
Tractaments i aplicacions en aromateràpia. 
Grup mínim de 4 persones. 
Preu per persona 60 €. 
Preu per persona amb dinar 80 €. 
Els assistents rebran un dossier explicatiu i 

podran emportar-se els productes elaborats. 

 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
• Tots els cursos poden impartir-se, en dies 
diferents als especificats, prèvia reserva, 
o en forma de conferència o xerrada. 

• Podem preparar cursos específics per a 
particulars, associacions, grups, escoles, 
universitats o qualsevol col·lectiu, amb 
durada i horari adaptable a qualsevol dia 
de la setmana. 

• Els grups de més de 10 persones 
gaudeixen de descomptes especials. 

• Si no s’aconsegueix el mínim de 
participants, la sessió s’ajornarà fins al 
proper dia previst. 

• Ens desplacem a tota Catalunya 
• Cal fer reserva telefònica i un ingrés a 
compte del curs. La resta s’abonarà el dia 
de l’activitat en efectiu. 

 

PER ACTIVITATS A LA NATURA, 
EXCURSIONS, CURSOS, CONFERÈNCIES, 

FIRES O EXPOSICIONS DEMANEU 
INFORMACIÓ O EL NOSTRE CATÀLEG 

 

 

 
 
 
 
 

CURSOS i ACTIVITATS  
 

Visiteu la botiga, l’obrador i el jardí 
de l’Herbolari de Sau 

 

PLANTES MEDICINALS I AROMÀTIQUES 
OLIS ESSENCIALS - LICORS I RATAFIES 
PREPARACIÓ DE REMEIS I TISANES 

PREPARACIÓ DE PERFUMS I COSMÈTICS 
 

RUTES CULTURALS I TURÍSTIQUES 
RUTES DE NATURA I MEDI AMBIENT 

RUTES TECNOLÒGIQUES 
GUIATGE DE RUTES I EXCURSIONS 

EXPOSICIONS I FIRES 
 

VENDA DE PLANTES I PRODUCTES 
VENDA DE MATERIAL I EQUIPS 

INFUSIONS I HERBES PER A RESTAURANTS 
PRODUCTES PER A TURISME RURAL 

 

SOTACINGLES, SL 
Carrer Santa Maria, 5 

08519 - Vilanova de Sau 

93.884.71.04 
 

www.sotacingles.com 
www.herbolaridesau.com 

 

Sotacingles pot gestionar l’estada i els àpats dels 
seus clients en allotjaments i restaurants, a més, 
disposa de l’Allotjament Rural Independent 
CAN VILAR al centre del poble de Vilanova de 

Sau, al costat de l’aula d’activitats 

SICTEDSICTEDSICTEDSICTED    
Empresa certificadaEmpresa certificadaEmpresa certificadaEmpresa certificada    

GRUPGRUPGRUPGRUP    



Itinerari botànic (ITI) 
Matí (3 hores), de 10 a 13 h.  
Recorregut de camp per a observar unes 30 
espècies de la flora catalana, especialment 
algunes utilitzades en fitoteràpia. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
Apte per a tothom. 

 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Introducció a la Fitoteràpia (101) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Introducció a la botànica medicinal. Famílies de 
plantes més importants utilitzades en 
Fitoteràpia. Les 30 plantes bàsiques, 
característiques i utilització. 
Grup mínim de 6 persones. 
Preu per persona 25 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
- Fitoteràpia - Aparell respiratori (102) 
- Fitoteràpia - Sistema nerviós (103) 
- Fitoteràpia - Sistema digestiu (104) 
- Fitoteràpia - Aparell circulatori (105) 
- Fitoteràpia i càncer (106) 
Matí o Tarda (2 hores). 
Grup mínim de 6 persones. 
Preu per persona 25 €. 
 

���� Grups convinguts 

 
Recolecció i conservació de plantes 
medicinals (201) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Classe teòrica i recorregut de camp. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 

Fitocosmètica (303) 
Tot el dia (6 hores), de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Matí (sessió teòrica) 
Plantes utilitzades en el tractament i la cura de 
la pell i el cabell. Principals espècies utilitzades. 
Característiques i formes d’utilització. 
Tarda (sessió pràctica) 
Preparacions i productes utilitzats. 
Preparació d’una crema per a la pell. 
Preparació d’un tònic. 
Preparació d’un sabó per a la pell. 
Preparació d’un bàlsam. 
Grup mínim de 4 persones. 
Preu per persona 60 €. 
Preu per persona amb dinar 80 €. 
Els assistents rebran un dossier explicatiu i 

podran emportar-se els productes elaborats. 

 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Àloe vera. 
Usos medicinals i cosmètics (204) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Què és un àloe? Espècies d’àloe. 
Propietats medicinals i cosmètiques. 
Aplicacions de l’àloe vera. 
Extracció de gel d’àloe. Preparació d’una crema. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Introducció al Perfum Natural (205) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Coneixement del món dels perfums. 
Substàncies utilitzades. Principals notes d’olor. 
Preparació d'aigües d’olor i perfums. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Vilanova de Sau forma part del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

Curs d’obtenció d’oli Essencial (304) 
Tot el dia (6 hores), de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Matí (sessió teòrica) 
Olis essencials, què són i on es troben? 
Tipus d’olis essencials i classificacions. 
Característiques físico-químiques. 
Formes i mètodes d’obtenció. 
Propietats, aplicacions i utilització. 
Tarda (sessió pràctica) 
Tipus d’alambins de destil·lació: alambí de coure, 
alambí de vidre i alambí d’acer inoxidable. 
Extracció amb dissolvents: Soxhlet. 
Destil·lació amb diferents mètodes i aparells. 
Conservació dels olis essencials. 
Grup mínim de 4 persones. 
Preu per persona 60 €. 
Preu per persona amb dinar 80 €. 
Els assistents rebran un dossier explicatiu i 

podran emportar-se els productes elaborats. 

 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
Taller pràctic de preparació de 
fórmules per a infusions, tisanes i 
barreges de plantes (202) 
Matí o Tarda (3 hores). 
Com es formula una infusió? 
Components bàsics. 
Eficàcia, dosificació, color, olor i gust. 
Barreges terapèutiques, digestives o culinàries. 
Grup mínim de 5 persones. 
Preu per persona 30 €. 
 

���� Consulteu el nostre calendari 

 
- Preparats medicinals del Quixot (203) 
- Curs de de Conserves vegetals (305) 
- Curs Avançat d’Olis Essencials (401) 
- Curs Avançat Perfums Naturals (402) 
- Degustació i Tast d’Infusions (107) 
 

���� Grups convinguts 

 


