AGENDA

Setembre 2014

Per llepar-se’n els dits
Dissabte 27 de setembre de 2014
Hora: 12 a 13,30 h
Lloc : Món Sant Benet
Preu: 4 € els adults i 8,50 € els nens.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 938 759 401 o info@monstbenet.com. Els nens han d'anar
acompanyats d'un adult. Cal un mínim de 8 inscrits per cada taller. L'organització es reserva el
dret de canviar el taller si ho creu oportú. Imprescindible la reserva prèvia.

Qui sap fer un pastís de pastanaga en 5min? Us proposem un taller on coneixerem els secrets de
l’alimentació saludable i amb l’ajuda del monitor elaborarem una sèrie de receptes ràpides i
assequibles per a tothom, des de l’esmorzar fins al sopar. Un taller participatiu on els nois i noies
prenen contacte amb la cuina i els pares descobreixen alguns trucs que els poden ajudar en el dia a
dia.

Street food, taller gastronòmic
Diumenge 28 de setembre de 2014
Hora: 12 h
Lloc : Món Sant Benet
Preu: 18€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 938 759 401 o
info@monstbenet.com. Imprescindible la reserva prèvia. Mínim 8 persones, màxim 20-25
persones.

Una de les millors maneres de conèixer un poble és al carrer, i és en aquest escenari on també
s’expressa molta de la seva cultura a través d’una eina meravellosa: la cuina.
Des del carret de Hot-dogs, passant pels entrepans dels mercats de Vietnam o fins als dolços típics
de les places de Marràqueix, farem un viatge per a tots els gustos a través del paladar. Ens hi
acompanyeu?

Benet Games (Outdoor
Sports & Musical Festival)
Dissabte 4 i diumenge 5 d’octubre
Hora: de 8 19h
Lloc : Món Sant Benet
Preu: Gratuït

Festival d'esports outdoor i música a Sant Fruitós de Bages i Món Sant Benet. Primera edició.
Competicions, exhibicions espectaculars, tallers amb experts, zones de pràctica per a tots els públics,
actuacions musicals, gastronomia i molt més...

Al llarg de les dues jornades, els assistents podran gaudir de competicions esportives de primer nivell
i exhibicions de referents mundials així com participar en activitats obertes a la pràctica i adaptades
a diferents nivells i edats. A més, els Benet Games comptaran amb una mostra de marques i entitats
relacionades amb els esports que es practicaran durant tot el cap de setmana. Més enllà de l’esport,
l’esdeveniment comptarà també amb el Music Festival amb l’actuació del DJ Carles Pérez i de Ràdio
Flaixbac. Així mateix, es realitzaran tot un seguit d’activitats per promoure i difondre el patrimoni
local i ajudar en l’educació d’hàbits saludables i sostenibles. Podeu consultar tot el programa a
http://www.benetgames.cat/

Més informació:
Premsa Fundació Catalunya – La Pedrera
www.monstbenet.com
Telèfon: 93 214 2539
premsa@fcatalunyalapedrera.com

