
 



 

ACTIVITATS PRÈVIES  
 

 

DEL 7 AL 19:  Exposició Agroecologia, base científica de 
l'agricultura ecològica (Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica).  
Lloc: Oficina de Turisme (c/Major, 47). = (C/ Sant Vicent, 47). 
Horari: dimarts a divendres, 9.30-14 h i 16-18 h (dimecres només 
matí); dissabte, 10-14h i obert durant la Fira. 

 

DIJOUS 16, 19-21.30 h: La recerca de llavors locals: formació 
d’entrevistador d’agricultors. 
Per Federico Varela, del Centre Nacional de Recursos Fitogenètics. 
Col·labora: Llavors d’ací. Lloc: Saló del Llaurador, Caixalmassora (c/ 
l’Alcora 18) 

 

DIVENDRES 17, 19 h: La lluita biològica: visita a l’insectari del 
Servei de Sanitat Vegetal 
Per Alberto Garcia (Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació) 
Lloc: Servei de Sanitat Vegetal (c/Comerç núm. 7, Almassora) 
Inscripció prèvia al 660064625 o a xarxadagroecologiacastello@gmail.com 

FIRA D’AGROECOLOGIA 
I TROBADA D’INTERCANVI DE LLAVORS LOCALS 

 

Plaça Major de la Vila (Almassora) 
  

DISSABTE 18: 
 

10 h:  Comença la Fira.  
10.30 h: Projecció del vídeo L’aigua, l’or blau i xerrada posterior 

Francesca Pérez Badal (Colla Ecologista d’Almassora i XAC)  
12.30 h:  Taller de muntatge d’una instal·lació de reg per degoteig 

(Salvador Piñón, de la XAC) 
16.30 h: La biodiversitat a l’horta. Taller de rates penades. Per 

Carles Gago (educador ambiental del Servei de Biodiversitat 
de la Conselleria de Medi Ambient). Amb sorteig de caixes 
niu entre els assistents. 

18 h: Xerrada La venda de proximitat (els canals curts de 
comercialització). Per la Societat Espanyola d’Agricultura 
Ecològica,-SEAE-, Intercoop, El Lledoner, CENNUC. 

20 h: Projecció Extrayendo vida. Resistencia indígena a la 
explotación de recursos naturales. (42’, 2010). Producció 
d’ALBA SUD per a ACSUD Las Segovias País Valencià 
(projecte Paraules que caminen). 

 

DIUMENGE 19: 
 

10.30 h: Jocs i tallers infantils, per Almassora Jove Alternativa (AJA) 
11 h: Degustació de varietats hortícoles locals, productes frescos 

i oli d’oliva. (XAC, Llavors d’Ací/ACSUD, SEAE) 

12 h:   Intercanvi de llavors (XAC, Llavors d’Ací/ACSUD) 
 
 
15 h:  Cloenda de la fira 
 

EXPOSICIONS: 
 Exposició de varietats hortícoles (als porxos de la plaça) 
 Exposició Agroecologia, base científica de l'agricultura ecològica. 
 

Notes:  
 Si no s’especifica el contrari, les xerrades i projeccions es faran a la 1a 

planta de Ca la Vila (c/Major, 42) = (c/Sant Vicent, 42) 
 El programa pot sofrir xicotetes modificacions per causes sobrevingudes 

 

L’INTERCANVI DE LLAVORS 
Des de què l’agricultura es va industrialitzar, l'obsessió per la 
productivitat va provocar l’abandonament de les varietats locals, més 
resistents, fruit d’un llarg procés de selecció i millora dut a terme per 
generacions. 

 

La Xarxa d’Agroecologia de Castelló (XAC) i la Colla Ecologista 
d’Almassora volem invertir la pèrdua de varietats tradicionals a les 
comarques de Castelló, estenent la tasca de recuperació que està 
portant l’associació Llavors d’ací (www.llavorsdaci.org). 

 

Esperem que acudisquen els llauradors majors, els quals han custodiat 
la riquesa de les nostres terres, i també els joves, successors i futur de 
l’agricultura.  

 

Hem contactat amb llauradors i associacions dedicades a rescatar les 
varietats locals, i que podreu conèixer a la trobada. Per a dur a terme 
l’intercanvi podeu portar una representació de les llavors que guardeu 
per a plantar l’any que ve i que aprecieu per algun motiu, i en rebreu 
altres d’altra gent. Tanmateix volem catalogar la diversitat de que es 
disposa per protegir-la.  
 

 

No ens oposem a les varietats comercials; les veiem compatibles amb 
les tradicionals, cadascuna apreciada per algun tret particular, enriquint 
així la nostra taula. Impulsem la llibertat per tenir a l’abast totes les 
varietats possibles. Però rebutgem rotundament les transgèniques. 

13 h:      Xerrada Qualitat dels aliments ecològics. MD Raigón,  
     Universitat Politècnica de València (UPV)  


