
Invitació a la: 

III FIRA D’AGROECOLOGIA I TROBADA D’INTERCANVI 
DE LLAVORS LOCALS, Almassora, del 24 al 25 de setembre de 2011 

Colla Ecologista d’Almassora i Xarxa d’Agroecologia de Castelló

Ens complau convidar-vos a participar en la tercera edició de la Fira d’Agroecologia i Trobada 
d’Intercanvi de Llavors Locals, que tindrà lloc el cap de setmana del 24 i 25 de setembre de 2011, 
a la plaça Major de la Vila d’Almassora. 

La fira està organitzada per la Colla Ecologista d'Almassora i la Xarxa d'Agroecologia de Castelló, 
amb el suport de l'Ajuntament d’Almassora i la Caixa Almassora.

S’organitzarà com una mostra de parades on participaran llauradors professionals, aficionats per a 
l’autoconsum,  tendes  ecològiques,  subministradors  de  productes  per  a  l’agricultura  ecològica, 
cooperatives de consumidors ecològics, associacions, així com altres entitats, totes relacionades 
amb l’agricultura ecològica.

Consistirà en un punt de trobada on tots els participants podran intercanviar coneixements i/o 
conèixer tècniques i iniciatives diferents, així com donar a conèixer i oferir al públic general els 
seus productes i serveis.

OBJECTIUS DE LA TROBADA
• Crear una cita anual de trobada entre llauradors per intercanviar o comprar llavors, i així 

augmentar la diversitat hortícola en cada explotació.
• Crear un estímul de conservació de la diversitat de varietats tradicionals, mitjançant el 

reconeixement social.
• Donar a conèixer i catalogar el patrimoni actual de les nostres terres.
• Donar  a  conèixer  els  centres  on  es  poden  aconseguir  les  varietats  tradicionals 

conservades i informació (www.llavorsdaci.org).
• Identificar les varietats i cultivars més amenaçades.
• Conscienciar  del  perill  de  la  pèrdua  de  les  varietats  tradicionals  adaptades  al  nostre 

entorn. 
Fitxa tècnica:

• Muntatge: dissabte i diumenge fins les 10.00h. No hi ha possibilitat de deixar la parada 
muntada d’un dia per a l’altre però podrà guardar-se el material al magatzem de la Casa de 
la Vila (situat a la mateixa plaça).

• Mesures de la parada:  max. 3x3m. 
• No es disposa de llum elèctrica.

Condicions de muntatge:

• Col·laboració: 5€  (inclou una taula de 180x75cm per a dissabte i diumenge fins la cloenda 
de la fira)-

• Presentar una xicoteta descripció del projecte, especificant el  tipus de producte que es 
comercialitza o s’exhibeix.

• Estar en possessió del Carnet de Manipulador d’Aliments.
• Per a productors:  tenir  i  presentar el  Certificat  Ecològic del CAEV. En cas de no estar 

certificat, s’haurà d’emplenar els fulls explicatius de producció ecològica no certificada.
• Per a distribuïdors: recomanem que la majoria dels productes no provinguen de més de 

160  km  aproximadament  de  llunyania.  A més,  recomanem  fer  una  xicoteta  fitxa  dels 
productes locals (i dels altres productes) per a explicar el seu origen i idea, si ho coneixeu.

http://www.llavorsdaci.org/


• Comprometre’s a deixar el lloc en les mateixes condicions en què se’ls ha lliurat. 
• Accepte les condicions i requisits per a la participació en aquesta fira. 

Informació de contacte:
• Nom de la finca/empresa/cooperativa/organització:
• Persona de contacte:
• Adreça:
• Localitat de procedència:
• Correu electrònic:
• Telèfon:
• Què productes portes?

Bé, esperem que us resulte interessant i us puga servir per promocionar més el vostre treball.

Us preguem una resposta el més prompte possible,  fins el 4 de setembre, donat que hem de 
preparar  tot  el  material  publicitari  a  principi  de  setembre,  amb  les  dades  sol·licitades  a: 
 xarxadagroecologiacastello@gmail.com .

Atentament,

Xarxa d’Agroecologia de Castelló (XAC)
Clara Celestino: tel. 661 801 381
Birgit Weiss: tel. 661 820 230

Colla Ecologista Almassora
Josep Maria Martínez: tel. 660  064625
En compliment de la Llei  Orgànica  15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  us  
informem que les dades que voluntàriament ens faciliteu, quedaran incorporades a un fitxer de la XAC, la finalitat del 
qual és exclusivament la gestió organitzativa i de futures invitacions per a fires i mercats que la XAC organitze.

PROGRAMA

DISSABTE 24:
10.30 h: Comença la fira
11.00 h: Taller d'apicultura (Jaime Albert, Finca Sant Miquel)
11.45 h: Taller de cuina amb mel (Núria Renau)
12.30 h: Xarrada No volem arròs transgènic a Vinaròs (Pep de la Rubia)

16.00 h: Xarrada Avícoles entre fruiters a l'Alt Palància: experiència en producció i 
comercialització de carn ecològica i transformats (Beatrice Gourdin i Copo)
17.30 h: Degustació de tomaques
18.00 h: Intercanvi de llavors
20.00 h: Actuació de Joglars de Salaina (folc mediterrani tradicional)

DIUMENGE 25:
10.30 h: Comença la fira
11.00 h: Fem un parral de bajocons (demostració)
12.00 h: Taller L'hort al balcó, per Jerome Olive
13.00 h: Concurs d'amanides fresques
15.00 h: Cloenda de la fira i dinar

16.30 h: I Trobada provincial de comerç minorista, cooperatives i grups de consum: 
distribució de productes ecològics

mailto:xarxadagroecologiacastello@gmail.com



