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En primer terme, la voluntària de Temps x temps Montserrat Ferrer

25 persones participen a la primera sessió grupal organitzada des
de l’espai d’intercanvi de coneixements Temps x temps

Divendres 24 d'abril de 2009

La voluntària Montserrat Ferrer va oferir una sessió de cuina de primavera

Un total de 25 persones van participar dimecres a la primera sessió grupal
organitzada des de l’espai d’intercanvi de coneixements Temps x temps. La sessió,
que va tenir lloc als safareigs de la Baixada de Palau, va servir perquè els assistents
aprenguessin un seguit de receptes de cuina de primavera de la mà de la voluntària
Montserrat Ferrer.

A l’inici de la sessió, es va fer una explicació sobre la filosofia de Temps x temps,
una iniciativa d’ajuda mútua d’intercanvi de temps o coneixements sense ànim de
lucre que funciona a la vila des de fa un any. A més, es va apuntar que, des de
l’Ajuntament, es facilitaran tots els mitjans per poder portar a terme futures sessions
de grup com la que es va celebrar dimecres.

Persones de totes les edats de la vila van voler ser presents en aquesta iniciativa, que
es tornarà a repetir a finals del mes de maig. En aquesta ocasió, la sessió tindrà per
objectiu ensenyar a menjar bé a totes les persones que hi assisteixin.

En es propers dies s’informarà de la data i l’espai en què es durà a terme la sessió,
així com també dels terminis d’inscripció per poder-hi prendre part.

Podeu consultar les receptes que es van dur a terme a la sessió de cuina de
primavera als documents adjunts.
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