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envinguts a la segona edició de l’EcoFira de
Calaf, l’única fira dedicada al producte ecològic
de la comarca de l’Anoia i de l’Alta Segarra. Novament,
volem que aquesta mostra es converteixi en un aparador
i punt de trobada entre totes les persones i professionals
que, des d’àmbits diversos, treballeu per a la sostenibilitat
ambiental, social i econòmica del nostre país.
Podeu trobar en aquesta fira més de 60 expositors amb
productes de tota mena relacionats amb l’ecologia, la
sostenibilitat i el medi ambient: alimentació, gastronomia, energies renovables, bioconstrucció, reciclatge,
salut ambiental, artesania i un llarg etcètera. Entre
aquests, hi ha una vintena d’empreses del nostre territori
que estan apostant fermament per un sector que cada
dia adquireix més sentit.
A més de l’activitat comercial us animem a participar en
tot un reguitzell d’activitats que us hem preparat per a
tota la jornada. Durant aquest diumenge teniu
l’oportunitat de prendre part en diferents tallers amb la
cuina, la cosmètica o el reciclatge com a protagonistes.
També podreu gaudir de diferents espectacles i de
moltes altres activitats paral·leles, entre les quals,
destaquen una desena de ponències centrades en la
temàtica que ens ocupa.
Aquesta nova edició de l’EcoFira està organitzada per
l’Ajuntament de Calaf que compta amb el suport i
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona.
Esperem que sigui profitosa per a tots!

CONFERÈNCIES
MATÍ
10’30 – 11’00 hores
Reciclatge i solidaritat a l’Escola Alta Segarra
Ponent: Asela Cosculluela, mestra de primària
11’00 – 11’30 hores
Què és una Xiloteca?
Ponent: Joan Teruel, gestor de recursos naturals
11’30 – 12’00 hores
La recollida porta a porta, què és? Una aposta pel
medi ambient i el futur
Ponent: Marc Arenas, tècnic de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Calaf
12’00 – 13’00 hores
Aspectes clau per a la conversió a la producció
agrària ecològica
Ponents: Núria Armengol, Unitat de Producció
Agrària Ecològica del DARP i Joan Prat, productor
eco de l’Alta Segarra
13’00 – 14’00 hores
Mel ecològica, de què estem parlant?
Ponent: Jaume Cambra, Universitat de Barcelona
TARDA
16’30 – 17’00 hores
El millor insecticida natural vol continuar vivint entre
nosaltres
Ponent: Gabriel Lampreave, del Cos d’Agents
Rurals
17’00 – 18’00 hores
Hidratación y Nutrición Celular. Claves para la salud
Ponent: Jesús Boj, d’Eines per a la salut
18’00 – 19’00 hores
Economitzar en salut. Aigua de mar
Ponent: Cisco Florez
19’00 – 20’00 hores
Taller d’Eneagrama – Coneix el teu caràcter i el dels
demés
Ponent: Ecoment- Ecologia de Vida

Activitats permanents
Bioconstrucció
LYTHOS CONSTRUCCIÓ i CAT PATRIMONI
Regal d’una planta d’hort ecològica
Atracció infantil ecològica: la barca ecològica
Inﬂable del reciclatge
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Monocicle elèctric – GIRACAT
Bicicletes elèctriques – LA BACICLETA
Tallers d’artesania amb reciclatge
ATELIER PINTALALLUNA
Tallers de meteorologia
OBSERVATORI METEOROLÒGIC DE PUJALT
Tallers “Estem reciclant bé?”
MANCOMUNITAT DE L’ALTA SEGARRA
Lloc: plaça dels Arbres / raval de Sant Jaume

ESPAI ECO GASTRONÒMIC
un lloc on menjar i beure amb
productes ecològics i naturals

QUEDA’T A DINAR A L’ECOFIRA!

Exposicions
Adéu soroll!
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona
Lloc: plaça dels Arbres, 5
Mostra de xiloteques
de Joan Teruel, gestor de recursos naturals.
Lloc: espai de conferències

Activitats puntuals
10’00 – 12’00 hores
Taller ecològic
A càrrec d’ACTIVIJOC
11’30 -12’30 hores
Taller infantil d’ecocuina solar
A càrrec d’ECOMENT – Ecologia de vida
11’30 -14’00 hores
Observació solar
A càrrec de l’OBSERVATORI DE PUJALT I
D’ASTRO ANOIA
Lloc: al seu estand
12’00 -13’30 hores
Espectacle: “La gota clara” amb la
col·laboració del Ricard Aranda
A càrrec de JEEP GASULLA
12’30 -13’30 hores
Taller de farmaciola natural
A càrrec de l’ASSOCIACIÓ ETNOBOTÀNICA
RUSTICANA
17’00 -18’00 hores
Taller de cosmètica natural
A càrrec de l’ASSOCIACIÓ ETNOBOTÀNICA
RUSTICANA
17’30 -18’30 hores
Espectacle: “El canvi climàtic, tic-tac, tic…”
A càrrec de JEEP GASULLA
18’00 – 19’00 hores
Taller de cuina saludable
A càrrec d’ISABEL ALBINYANA
19’00 – 20’00 hores
Taller d’eco cuina infantil
A càrrec d’Eva Oliva, LA CUINA DEL MERCAT
Lloc: plaça dels Arbres

