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Ja hem collit la farigola blanca (Thymus mastichina)                            

Estem molt contents de poder-vos comunicar que la 
primera collita de farigola blanca plantada la passada 
tardor  ha estat tot un èxit. També hem assecat la 
tarongina, la menta i altres herbes que trobareu a l’ 
agrobotiga del Parc de les Olors de Vall de Ros. 
 

La farigola que creix espontàniament a les nostres terres és 
el thymus vulgaris, però de farigoles n’hi ha de molt 
diferents. De fet, l’adaptació al medi de les plantes fa que 
puguem notar fins i tot diferències d’aroma i de forma de la 
planta fins i tot en el mateix tipus de farigola.  
La farigola blanca però és un altre tipus de thymus del que 
estem acostumats a veure per Catalunya. Es tracta d’una 
farigola endèmica del centre sud d’Espanya i de Portugal, 
pròpia de terres més aviat àcides, on creix de manera 
espontània en alzinars esclarissats. Se la distingeix perquè 
les seves flors formen un pomet al final de la tija de color 
blanquinós i peludet. 
A les propietats desinfectants de la farigola comuna, en 
aquesta s’hi suma una aroma propera a l’eucaliptus que ens 
indica les seves propietats balsàmiques , alhora que també 
va bé per combatre els fongs.  
Tenim comprovat que davant del primer símptoma de 
refredat si ens prenem una bona infusió de farigola blanca 
abans d’anar a dormir,  a l’endemà ens llevem nous. I per a 
la tos va fantàstica.  

 

       

      SETEMBRE I OCTUBRE  2012 

 2 DE SETEMBRE.      VISITA GUIADA 
Especialment dedicada a les plantes 
culinàries i hort ecològic. Tast de 
tomàquets amb diferents productes a 
base d’alfàbregues.  Horari: 10 a 13h. 
Preu: 5€ 

 
9 DE SETEMBRE.                    TALLER 
D’ELABORACIÓ D’OLIS MACERATS PER A 
LA CUINA I OLIS DE MASSATGE  
Vine a elaborar-te els teus olis macerats 
amb herbes per la cuina i olis de 
massatge. També podràs quedar-te a 
dinar tot degustant i compartint un 
menú de platillos amb l’aplicació 
d’herbes culinàries i verdures 
ecològiques del propi hort. 
 Horari: 11h a 14h , 14 a 16h dinar. Preu: 
Taller amb material inclòs 25€ Dinar: 12€ 

 
 23 DE SETEMBRE, diumenge tot el dia 
FESTA DE LA TARDOR A VALL DE ROS 
Visita guiada, exposició, assessorament i 
venda de planter ecològic de plantes 
aromàtiques i medicinals. Dinar 
degustació del menú de tardor i música 
en directe per celebrar l’inici de la tardor 
i compartir una bona estona totes les 
persones amigues dels Parcs de les 
Olors. Hi haurà tallers en paral·lel per a 
nens.  Horari: 11 a 18h. Preu: 12€ 

  
 

ACTIVITATS MES D’OCTUBRE 
Diumenge dia 7 :                             VISITA GUIADA 
 Del 12 al 14  de divendres a diumenge                PONT AROMÀTIC I DESESTRESSANT  

Aprofita el pont del Pilar per viure l’experiència d’aprendre del món de les plantes 
aromàtiques i medicinals tot fent tallers que t’aportaran equilibri, benestar i coneixements 
per saber gestionar millor les emocions i l’estrès.  

 Divendres:  matí : Aromateràpia i visita al Parc de les Olors  
 tarda: Equilibri, moviment i olors.  
 Dissabte matí: Descobreix el teu jardí interior  
 Tarda: Elaboració de paper amb flors i olors  

 Diumenge al matí: Pintar flors amb aquarel·la  
Preu programa complert: 100 € .Un taller: 30€. Dos tallers: 50€ 
 Dinar al mateix parc: 12€. 
Possibilitat de quedar -se a dormir en un establiment de turisme rural.  
Una nit: 40€. Dues nits 60 € 

 


