Som l’Alberto i la Cristina.
La nostra necessitat de caminar cap a una vida senzilla però rica, en aquesta època on determinades
dinàmiques socials no ens satisfan, ens ha portat a sumar les nostres energies i coneixements com a
mestra i pastor per crear el projecte 7 pastors.

7 pastors és una granja ecològica de cabres Payoyas, un projecte familiar, ecològic i de talla
humana. Naixem amb la il·lusió de formar part d’una alimentació sana i natural, sense comprometre
els recursos de demà, que faci una gestió responsable de la biodiversitat i dels béns comuns, amb la
solidaritat i la sostenibilitat com a valors principals i fent realitat el somni de la sobirania alimentària
dels pobles.
Un projecte col·lectiu i col·lectivitzador que vol posar energia en desenvolupar activitats destinades a
unir el projecte amb persones amb un propòsit en comú.

Aquesta vegada us proposem una activitat familiar que començarà amb una caminada on totes
juntes anirem fins a la Pleta de Can Maçana, el nostre corral. Un cop allà, desenvoluparem una petita
explicació tècnica i molt senzilla per entendre el dia a dia de
l’ofici de pastores i pastors. Més tard, anirem entrant en
petits grups al corral per experimentar la vivència de
conviure amb un ramat de cabres, cuidar-les i dóna’ls-hi de
menjar. Mentrestant, els grups que esperin a fora del corral,
gaudiran d’un

esmorzar

on podreu tastar alguns dels

nostres productes (mató, iogurt i formatge fresc) i d’altres
locals.

L’hora de la trobada és a les 10h

al pàrquing de la carretera de Can Maçana (B-111) situat al

segon trencall a mà dreta -hi trobareu un cartell amb el logo de 7 pastors -. L’activitat acabarà cap a
les 12h aproximadament.

(Inclouen l’esmorzar)

Adults

8€

Infants

6€

L’activitat està destinada a famílies amb nens i nenes a partir de 18 mesos, sabem que algunes
persones necessitareu venir amb bebès més petits, així que us convidem a poder fer-ho sense haver
de pagar per l’esmorzar d’aquests.

Podeu fer la vostra inscripció a través del nostre e-mail o telèfon indicantnos les persones assistents a l’activitat.

7pastors@gmail.com
637·73·56·94
Us animem a seguir-nos a través de les xarxes (Instagram i Facebook)
perquè no us perdeu el dia a dia de la vida del nostre projecte. Busquenos per

7 Pastors

Al llarg de l’activitat intenteu recordar que estem davant d’un ramat de cabres, manteniu un ambient
de calma i així evitarem entre totes posar els animals nerviosos. Us animem a gaudir de l’espai amb
consciència i presència.
Us recomanem portar roba i calçat còmoda.
No us demanem paga i senyal perquè confiem en el compromís social. En tractar-se de grups petits i
d’un preu d’activitat que està ajustat, us demanem que ens comuniqueu qualsevol baixa el més aviat
possible per tal de poder reomplir-la i intentar no repercutir en la sostenibilitat de l’activitat.

El corral està situat dins del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i, per tant, no s’hi pot accedir
en cotxe. Per això, us proposem començar l’activitat amb una caminada per gaudir dels boscos i
paisatge primaveral.
Quedarem al pàrquing situat a la carretera de Can Maçana, just a l'inici de la pista que va cap al
corral. La carretera és la B-111, el pàrquing està situat al segon trencall a mà dreta -hi trobareu un
cartell amb el logo de 7 pastors -. Si teniu mòbil, ens podeu contactar perquè us passem la ubicació
exacte i la pugueu utilitzar amb el vostre navegador. També hi haurà l'opció de quedar a l'Hotel del
Bruc i sortir totes plegades des d'allà (està molt a prop).
Qualsevol dubte que tingueu, no dubteu en contactar amb nosaltres!
Una abraçada,
Alberto i Cristina.

