
ofertas

xantar vegano

Kombucha transporte serum cabelo

Mario PICO0077

Belén PICO0006

3L aprox.

5L a convir 2L 30ml.

Convivir Parapapar volta cos xantares abertos na Casa do Matadoiro.

Se aínda non viñeches a algún xantar organizado por nós no Matadoiro contámosche: o xantar 
consiste nun encontro no que abrimos un espazo para compartir partindo da comida vegana.
Se non podes ou non te apetece cociñar ese día podemos levar nós a comida por ti, pero se 
podes animámoste a que traias algunha comidiña vegana para compartir! É sempre unha boa 
oportunidade para compartir receitas e probar cousa novas ;)

As nosas comidas ademáis de ser veganas e cociñadas con moito cariño son feitas na medida do 
posible con produtos orgánicos de producción local, e sempre estamos abertos a que nos consul-
tedes qué produtos usamos e de onde veñen :D

Se aínda non nos coñeces podes botar un ollo a nosa páxina https://www.facebook.com/comi-
dasencomun/ e se tes algunha dúbida non deixes de mandarnos unha mensaxe ou un correo a 
convivirparapar@gmail.com :)

Ofrecese preparado coa 
mixtura de agua e té e su-
cre para que se poida con-
sumir e despois duns dias, 
renovar para seguir consu-
mindo. Para máis info: 
n ut r i c i o n s i nm a s.co m/
te-kombucha/

Ofrezo transporte/
translado en carro par-
ticular partilhando coas 
persoas que queiran 
fazer entregar de ob-
jetos, traslados distan-
cias medias/cortas (p.ex. 
Compostela - Morrazo, 
Compostela - Vigo,...etc).

Este serum do cabelo é 
ideal para cabelos algo 
rizos e/ou foscos.

boletín PIC



masaxes Aloe Vera

Olaia PICO0067

12L
1L

Kalanchoe Aloe Vera. Teño 
prantas, e tamen podo 
ofrecer ramas de aloe 
para uso puntual.

Fago quiromasaxe (descontracturante, relaxante), masaxe 
deportivo. Tamén drenaxe linfatico e terapia craneosacral.

Cobraría tamén 3€ en caso de servizo a domicilio por 
transporte.

Asesoramento en Deco-
ración e Interiorismo

mel ourego

Viaxe e Sanación Por 
Universos Musicais

pole

Olga PICO0084

Paula PICO0002

2L+4€
1L 

bolsa5L+3€

2L/h1L/h

Encántame a música e coñezo vários 
estilos (jazz, blues, músicas do mundo, 
clássica, ópera, ...). Se a música tamén 
te fai vibrar e queres viaxar conmigo 
por distintos estilos e artistas e atopar 
o seu efecto terapéutico, contacta con-
migo!

Pole de fl ores, procedente de api-
cultores/as de Ourense.

Bote de 220 g.

Levo montado e decorado algunhas ca-
sas e as amigas dinme que co moito 
bo gusto e optimización de espazos e 
recursos. Oferezo asesoramento para 
montar a túa vivenda ou darlle un novo 
aire.

Mel de fl ores pro-
cedente de colmeas 
de diferentes luga-
res de Galicia.

1kg.

Ourego recollido na nosa 
horta de Vidueiro (Ordes). 



demandas

cable HDMI

materias primas

xabón

Víctor PICO0004

Lisbeth PICO0074

Vego PICO0008

5L 1,50L litro

Cable de HDMI sen usar..

Me gustaría conseguir productos en landras que poder 
transformar en comida rica, vegetales, frutas, harinas, 
mermeladas, especias,....

Xabòn lìquido para lavar 
a louza, roupa, limpeza 
de banhos e cocinha.

pratos, vasos, servilletas 
de tela e cubertos

facer bulto en actividades e eventos 
con posibilidades de fracaso

Apoiar xantares populares

Mario PICO0077

Gustaríanos ter algun prato fondo máis na 
casa e cousas destas porque non nos chegan. 
Ademáis gustaríame doar as que nos sobren 
a un espazo como a Casa do Matadoiro onde 
poden vir moi ben se queremos organizar 
xantares e non usar tanto cuberto biodegra-
dable. Reducir antes que reciclar.

Precísanse mans para transportar enseres, ingredientes e comidas da casa (ou onde sexa que 
estea a cociña) ao espazo (ou comedor), limpar cando remata a comida e fregar cacharros, 
botar unha man coa cociña nos últimos momentos e ultimar os detalles para que as comidas 
que organizamos en Convivir Parapapar luzcan un pouco máis coidadas. Incluso para recibir ás 
persoas que chegan e non coñecen o proxecto. Jajaja

Por apoiar unha boa comida (30 persoas) poderíamos acordar un prezo en función das horas 
que botedes en Landras, se comer gratis non chega. Jajaj

Eso mesmo. Pagovos en landras por vir 
a cousas para que se fagan con éxito 
total. Pero para que veñades e partici-
pedes eh, non so facer bulto. Canta máis 
acción máis plus en Landras podemos 
falar. Se estades interesadas facédemo 
saber e conto con vos para a próxima.


