
A les 18.00 hores. Acte de cloenda - Taula rodona sobre experiències d ’autogestió. 

Presentació d’economies alternatives i petits projectes, amb la participació d’Alba de 

Lamo, Assemblea pagesa, , moderat per Josep Moret. 

A l’espai xerrades. 

 

HORARI D’OBERTURA DEL RECINTE FIRAL 
 

Dissabte 21 d’abril de 16.00h a 21.00h 
 

Diumenge 22 d’abril de 10.00h a 20.00h 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pàrquing visitants  4. Espai xerrades   7. Accés zona infantil 
2. Accés recinte firal  5. Espai hort   8. Zona infantil  
3. Recinte firal   6. Espai tallers    
 
Durant els dies de la fira: 
 
- Espai Restauració amb menú fira, zona de pic-nic, espai HORT i exposició de fotografies.  
 
- ZONA INFANTIL. Tallers per als més petits, espai per poder jugar i l’inflable per reciclar 
saltant. Un gran espai de joc que funciona com a recurs lúdic i alhora educatiu. 
 
- Exposició “ORGÀNICA” de l’Agència de residus de Catalunya. Es tracta d’una mostra 
sobre els beneficis de la recollida d’aquesta fracció. 
 
Amb la Col·laboració de: 
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DIVENDRES 20 D’ABRIL 

A les 20 hores. Xerrada - Ajuts del PDR 2014-2020 per instal·lació de joves i modernització 

d’explotacions agràries. En aquesta xerrada s’exposarà el funcionament de les ajudes per 

joves agricultors i les ajudes de plans de millora per fer inversions a les explotacions. A 

càrrec del Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC. 

A la Panera.  

 

DISSABTE 21 D’ABRIL 

A les 12 hores. Acte inaugural - Plantada d’un arbre de la primera edició de la Fira. 

A la Plaça Sitjar.  

 

A les 16 hores. Xerrada - “Lo primer la terra”, la importància del sòl, la vida microbiana… 

per al nostre hort. A càrrec del Sr. Ignasi Casanovas, enginyer agrònom i professor de 

l’Escola Agrària d’Alfarràs.  

A l’espai xerrades.  

 

A les 17 hores. Taller - Compost: adob i millora de la fertilitat del sòl. Què és el compost? 

Com podem fer-lo nosaltres mateixos? Com l’hem d’utilitzar al nostre hort? A càrrec del 

Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza, enginyer agrònom i màster en agricultura ecològica 

per la UB. Membre fundador de GeaOrgànica.  

A l’espai hort.  

 

A les 18 hores. Jornada tècnica - Com puc conservar els productes de l’hort? Aquesta 

jornada pretén donar els coneixements bàsics per conservar petites produccions 

d’hortalisses en l’àmbit domèstic i de la petita explotació hortícola. A càrrec de la Dra. 

Ingrid Aguiló Aguayo, enginyera agrònoma i membre del programa Post collita de l’IRTA. 

Col·labora Escola Agrària de Tàrrega. 

A l’espai xerrades. 

 

A les 20 hores. Xerrada - El Llunari, una gran eina per a l'horticultura. Cada dia veiem la 

Lluna, però la coneixem prou? Sabem que és capaç d'alçar el mar i provocar les marees, 

per tant, quins altres efectes té sobre la Terra? Aprendrem a utilitzar la influència de la 

lluna en benefici dels nostres cultius hortícoles. A càrrec de la Sra. Inna Herraiz Martínez, 

enginyera agrònoma i assessora en producció ecològica de GeaOrgànica.  

A l’espai xerrades.  

A les 22 hores. Sortida - La primavera del cel de nit. Observarem el cel d'una nit de 

primavera, sense ajudar-nos de cap instrument òptic, mentre escoltem algunes 

explicacions actuals i mitològiques del que ens hi anem trobant. A càrrec de Surinye 

Olarte. Important tenir en compte la roba i material per estirar-se a terra. Sortida des de 

l’entrada de la fira.  

 

DIUMENGE 22 D’ABRIL 

A les 9 hores. Sortida - Caminada i visita a l’hort del Josep Moret, horticultor local, 

especialitzat en horticultura ecològica. Sortida des de la Plaça Sitjar.  

 

De 10.30 a 12.30 hores. Taller - Com fem hort? Aprendrem com plantar cada hortalissa, 

com fer cavallons, entutorar, poda de tomaqueres, pebroters i alberginieres. Quines 

varietats es planten a cada època...etc. A càrrec del Lluís de la Ràpita, propietari de l'Horta 

d'en Lluís, empresa dedicada a la venda de planter i hortalisses. 

A l’espai hort.  

 

A les 11.00 hores. Taller - Construcció d’un assecador solar. Aprendrem a construir un 

assecador d’ús domèstic amb materials reciclats. A càrrec de la Sra. Tatiana Chamorro. 

A l’espai tallers. 

 

A les 12.00 hores. Xerrada - Què plantem? Importància de les llavors i varietats. Inclourà la 

presentació del llibre “Llavors 2018, varietats antigues i locals de l’oest”. A càrrec de 

Cultures Trobades.  

A l’espai xerrades. 

 

A les 16.00 hores. Taller - Construcció de caixes niu i refugis d’insectes. Amb caixes niu i 

refugis d'insectes podem fer un control biològic de plagues. Al finalitzar la xerrada, tots 

aquells que estigueu interessats, podreu construir vosaltres mateixos una caixa niu. Preu 

per caixa a endur 12 euros. A càrrec de Jordi Roura, cofundador de Garden Birds. 

A l’espai tallers. 

 

A les 17.00 hores. Taller - Nocions bàsiques de poda. Coneixements bàsics de poda per les 

necessitats de cada arbre que puguem tenir a l’hort i correcte maneig de les eines. A 

càrrec del Sr. David Borda Llobet, de Vivers Borda. 

A l’espai hort. 


