El Jardí del Drac és un espai obert i dinàmic per sentir el territori i els seus
fruits. El drac verd i Terramar natura i cultura uneixen els seus esforços i
coneixements per apropar d’una manera sensorial i experiencial el món de les
plantes aromàtiques, medicinals i culinàries.
Així mateix les energies renovables també i tenen molt a veure amb tot el
procés i per tant també es proposen tallers experimentals per aprofitar el sol i el
vent com a energies inesgotables, econòmiques i socialment sostenibles.

És un museu a l’aire lliure, en mig d’un paisatge encantador on el que s’hi
exposa sigui la mateixa natura moldejada per la mà de l’home, un museu on es
pot olorar i fins i tot menjar el que veiem amb vistes al Montgrí, la plana
empordanesa i els seus camps que han dibuixat el relleu actual. L’equip té
esperit innovador i de col·laboració amb diferents entitats i amb una íntima
relació dels equips pluridisciplinars amb més de 20 anys d’experiència en
l’educació ambiental, per a una constant millora i evolució positiva. Oberts a
explicar però també a aprendre dels altres.

Tallers amb plantes
Els tallers estan preparats tan per a qualsevol tipologia de públic, especialment
per aquells amb deficiències sensorials tot potenciant la resta de sentits. Tacte,
olfacte, oïda, gust i vista prendran el seu protagonisme segons necessitats de
cada un.

En el nostre jardí hi trobarem totes les plantes per fer una bona farmaciola
natural i poder tenir la nostra farmaciola natural en equilibri a les nostres
necessitats.

Qui millor que la natura per cuidar la nostra salut. Descobrirem com fer-ho amb
preparats senzills trets i collits per nosaltres mateixos en el Jardí del Drac.

Les plantes s’han de cuidar i treballar perquè arribin a la nostra cuina. Quatre
secrets culinaris ens aniran molt bé per saber què ens poden aportar les
plantes als nostres plats. Prepararem algunes propostes senzilles per
aromatitzar la nostra cuina.

Visita guiada pel nostre jardí per descobrir amb la mà i el nas totes les plantes
del nostre Jardí i poder conèixer les propietats i característiques d’algunes
d’elles. Una experiència sensorial immillorable!

Animals i plantes van associats per poder fer una agricultura ecològica. Els
hotels d’insectes, els punts florals, ... capturarem per estudiar i observar la
fauna associada i a les plantes que els hi va millor.

Olors de plantes convertits en líquids perfumats. Aromateràpia natural. El sentit
de l’olfacte per educar. El record sensorial és una de les experiències més
determinants en la nostra persona i per això reeducarem el nostre olfacte amb
l’ajuda de les plantes del Jardí del Drac. Espectacular!

Tallers d’energies renovables
El rotor de Savonius. Tot aprofitant la tramuntana!
El nostre vent és immillorable per ser aprofitat per obtenir energia. Fàcil i
pràctic. Construirem un rotor de Savonius per aprofitar l’energia del vent i veure
el senzill que és obtenir energia d’un element tant comú a casa nostra com és
la froça del vent.
El forn solar
Sol solet vine’m a veure que vull cuinar. L’energia solar serà tot el que
necessitarem per construir un forn i cuinar tot allò que volguem a cost zero.
Taller manipulable i experimental amb resultats finals immediats.
L’assecador solar
Aprofitant les energies podem fer un assecador de qualsevol cosa que ens
imaginem. Una construcció senzilla i tot aprofitant l’escalfor de l’energia que
ens prové del sol podrem assecar fruits, plantes, ...

Amb tots els tallers i activitats visitarem el Jardí del Drac amb totes les seves
plantes i formes i no deixarem de tractar temes com: l’estalvi d’aigua, el
compostatge, el canvi climàtic, i moltes sorpreses més ...
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