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9.00h Ruta de marxa nòrdica
Avituallament vegà a l’arribada a càrrec del Restaurant Cor Verd i d’Opcinatura.

ACCÉS ESPAI 
FIRAL

10.00h OBERTURA DE L’ESPAI FIRAL + TERRASSA/CHILL-OUT AMB SERVEI DE BARRA
amb shows de cuina participatius en directe, tapes i tastos durant tot el dia.

10.00h a 
12.00h

ESPAI INFANTIL. Pintacares
a càrrec d’Anima’ns

CARPA 
D’ANIMA’NS

10.30h Esmorzar vegà al chill-out/terrassa del festival
Amb la col·laboració de Zyrcular Foods i el Restaurant Cor Verd.

ESPAI 
TERRASSA

10.30h Classe de Txi Kung
El qigong o Txi kung és una teràpia tradicional xinesa que utilitza exercicis i postures de baixa a moderada 
intensitat, moviments, meditació i tècniques de respiració per tal de regular la ment, el cos i la respiració. 
Aquestes tècniques són una font inesgotable de pau, salut i vitalitat i un mètode idoni per mantenir-se en 
forma i protegir-nos de la tensió i estrès quotidià. Anima’t i inscriu-te al 938031667 (també Whatsapp).
Imparteix: Ricard Plaza. Organitza: Quirocreixent.

ESPAI 
HABILITAT 
AL COSTAT 
ESCENARI 
PRINCIPAL

10.45h SHOW COOKING. La cuina vegana de mercat
Vols saber com planificar el menú pràctic, senzill, complert, sà, bo, equilibrat, proteïc i 100% vegà per a tota la 
setmana? Els ponents t’ensenyaran com fer-ho amb una classe pràctica participativa amb tots els assitents.

ESCENARI 1

11.00h ESPAI INFANTIL. Contacontes: Bombolleta
Presentació del llibre i lectura dramatitzada per a grans i petits. Marcel·lí Mora, Ruth Lladó, Sílvia Bochaca i Alba 
Mascarella ens presenten aquest projecte artístic i pedagògic; una activitat d’educació ambiental, però també 
d’educació en valors i d’educació emocional, per aprendre a apreciar la bellesa i viure amb empatia i connexió 
amb el medi i els altres éssers vius.

ESCENARI 2

11.00h TALLER. Tastet de ceràmica amb Sílvia Guillén
Visita l’estand de l’Atelier dels Sentits al Naturveg, el Festival de Cultura Vegana i 100% Vegetariana, i podràs 
fer un tastet de ceràmica, un al matí i l’altre a la tarda.
Inscripcions: latelierdelssentits@gmail.com
www.latelierdelssentits.com Organitza: L’Atelier dels Sentits.

AL SEU 
ESTAND

11.30h Classe de Ioga
Leila Aguilera, professora vegana de ioga, ens farà una classe introductòria de ioga Vinyassa multinivell. Es 
tracte d’un ioga molt actual que propugna el movimiento i activar  el cos mitjançant la unió de moviment 
i control de la respiració, la qual cosa és clau oper a la ruitna de les postures o asanes.Porteu-vos la vostra 
màrfega o estora. Anima’t i inscriu-te al 645787654 o al 622099612  (també Whatsapp).

ESPAI 
HABILITAT

11.45h XERRADA. Xerrada sobre Marxa Nòrdica + Piscolabis
A càrrec de la Unió Excursionista Anoia + Piscolabis amb la col·laboració dels Fogons

ESCENARI 2

12.00h SHOW COOKING. Volta al món amb la cuina vegana I
Xerrada pràctica i plats en directe de la cultura vegana arreu dels cinc continents del món, on els ponents faràn 
un complet recorregut per la cultura vegana tradicional i actual. Estats Units i l’Amèrica del Sud; Orient llunyà, 
Japó i la Xina; La Mediterrania del nord i del sud (Itàlia, Grècia, Marroc, líban i pròxim Orient).

ESCENARI 1

12.30h CONCERT. Duo Bossa - Noemí Duran i Pedro Bastoz
Concert de música brasilera. La Noemí es va enamorar de la música brasilera als quinze anys quan va descobrir 
el vinil de Vinicius de Moraes a La Fusa. En Pedro, músic brasiler amb vint anys d’experiència acompanyant 
cantants i grups musicals. Amdós es troben ara amb Duo Bossa. Un concert íntim, proper, generador de 
calidesa i sensualitat.

ESCENARI 
PRINCIPAL

13.00h Vermut vegà al chill-out/terrassa del Naturveg
Tapes i tastos vegans al so de la música en directe, a càrrec del Cor Verd i Canaletes.

ESPAI 
TERRASSA

14.00h HORA DE DINAR ALS RESTAURANTS AMB OPCIONS VEGANES IGUALADA

16.00h TALLER. Coixins aromàtics
En aquest taller farem un original coixinet de cotó estampat amb tints vegetals. Després l’omplirem  amb 
herbes aromàtiques. Poden servir com a petit coixinet de llit, per relaxar-se o per posar al calaix de roba. El 
taller està adreçat a tots el públics , els nens petits han de venir acompanyats d’un adult. La durada del taller 
serà de 1’15 h. aproximadament. El n.º màxim de participants serà  de 15 persones (15 coixinets).
Imparteix: Marisa Plaza

ZONA 
HABILITADA 
PER A TALLERS



La millor fotografia del festival a Instagram, etiquetada 
amb el hashtag #Naturveg2022, s’endurà un

LOT DE PRODUCTES
gentilesa de Farmàcia Esteve.

16.30h a 
18.30h

ESPAI INFANTIL. Pintacares.
a càrrec d’Anima’ns

CARPA 
D’ANIMA’NS

17.00h CONCERT. Míriam Riba Rossi i Aniol Petit Cantero
Mimi Rose (@iammimirose) és una cantant i estudiant del Taller de Músics a Barcelona. Acompanyada del 
guitarrista Aniol Petit, la seva música és una barreja entre pop i folk britànic, influenciat pel temps que va 
passar a Escòcia.

ESCENARI 
PRINCIPAL

17.00h SHOW COOKING. Volta al món amb la cuina vegana II
Xerrada pràctica i plats en directe de la cultura vegana arreu dels cinc continents del món, on els ponents faràn 
un complet recorregut per la cultura vegana tradicional i actual. Estats Units i l’Amèrica del Sud; Orient llunyà, 
Japó i la Xina; La Mediterrania del nord i del sud (Itàlia, Grècia, Marroc, líban i pròxim Orient).

ESCENARI 1

17.30 a 
18.00h

ESPAI INFANTIL. Berenar infantil 100% vegà ESPAI 
TERRASSA

17.30h XERRADA. Xerrada sobre quiropràctica
Conferència sobre la cura de l’esquena, alleujament de malalties (Ciàtica, lumbago, coll, maldecaps, vertigen…) 
i la importància de corregir i estabilitzar el sistema nerviós, perquè quan estem en equilibri tenim una millor 
salut i bé estar. A càrrec de Patrick Chausson, D.C Doctor en Quiropràctica des de 1974, amb una experiència 
de deu anys a Califòrnia, deu anys a França i 26 anys a Catalunya.
Organitza: Centre Quiropràctic.

ESCENARI 2

17.45h Moda Vegana Sotenible
Les creadores d’Omnea Art ens explicaran les claus per a la creació de peces de roba, moda i col.leccions de 
roba sense necessitat d’utilitzar cap tipus de producte d’origen animal i minimitzant l’impacte amb el medi 
ambient que tenen els productes tèxtils. Moda sostenible i vegana. A càrrec de Amalia i Leila, creadores 
d’Omnea Art.

ESCENARI 1

18.00h TALLER. Tastet de ceràmica amb Sílvia Guillén
Visita l’estand de l’Atelier dels Sentits al Naturveg, el Festival de Cultura Vegana i 100% Vegetariana, i podràs 
fer un tastet de ceràmica, un al matí i l’altre a la tarda.
Inscripcions: latelierdelssentits@gmail.com
www.latelierdelssentits.com Organitza: L’Atelier dels Sentits.

AL SEU 
ESTAND

18.00h ESPAI INFANTIL. Contacontes: Bombolleta
Presentació del llibre i lectura dramatitzada per a grans i petits. Marcel·lí Mora, Ruth Lladó, Sílvia Bochaca i Alba 
Mascarella ens presenten aquest projecte artístic i pedagògic; una activitat d’educació ambiental, però també 
d’educació en valors i d’educació emocional, per aprendre a apreciar la bellesa i viure amb empatia i connexió 
amb el medi i els altres éssers vius.

ESCENARI 2

18.00h PRESENTACIÓ. Poemeri, a corazón abierto
L’escriptora igualadina Meri Fresneda Garcia presentarà el seu llibre, que signarà durant tot el dia, i oferirà 
la lectura dramatitzada d’alguns de les seves intimistes peces que formen part d’un poemari directe i molt 
personal

AL SEU 
ESTAND

18.30h CONCERT. Black Star Cover Band
El sis components de la banda igualadina de rock i convers tornen amb més ganes de festa que mai al 
Naturveg Festival amb un nou repertori de versions amb molt ritme.

ESCENARI 
PRINCIPAL

19.00h SHOW COOKING. Volta al món amb la cuina vegana III
Xerrada pràctica i plats en directe de la cultura vegana arreu dels cinc continents del món, on els ponents faràn 
un complet recorregut per la cultura vegana tradicional i actual. Estats Units i l’Amèrica del Sud; Orient llunyà, 
Japó i la Xina; La Mediterrania del nord i del sud (Itàlia, Grècia, Marroc, líban i pròxim Orient).

ESCENARI 1

20.00h CONCERT. Duo Marta i Eugeni
Marta Bossa (veu) i Eugeni Muriel (guitarra) ens oferiran al costat del Chill Out del festival el seu ampli repertori 
de versions.

ESCENARI 
PRINCIPAL

21.30h CONCERT. Sons del Mediterrani
Rumba catalana i del món per tancar el Festival.

ESCENARI 
PRINCIPAL

22.00h TANCAMENT ESPAI FIRAL

INFANTIL I FAMILIAR MÚSICA EN DIRECTEDEMOSTRACIONS DE CUINA

15 d’octubre. Avinguda Països Catalans. Igualada
V FESTIVAL DE LA CULTURA VEGANA I 100% VEGETARIANA D’IGUALADA


