


PROGRAMA DE LA FIRA
DISSABTE  29:

10 h: Comença la fi ra

10.30 h: Taller d’elaboració de canyissos (Salvador Rubio, 
Pio, i Sonia Monferrer)

Perque cal mantenir els sabers populars de la terra. Vorem 

un aprofi tament tradicional d’un recurs natural tan abundant 

com és la canya. De 10.30 a 11.15 h, explicació teòrica; 

d’11.15 a 13.30 h, confecció dels canyissos.

12.30 h: Xarrada La incineradora de residus de l’Alcora: 
incidència en la salut i en l’agricultura (Toni Albert, de la 
Plataforma No a la contaminació)

16 h: Projecció del documental Mengem SA,  produït per 
Melderomer Col·lectiu Audiovisual.

Tracta la situació de l’agricultura al País Valencià i les pos-

sibles alternatives a l’actual sistema agroalimentari, amb la 

història dels horts urbans de Benimaclet com a fi l conductor. 

Conté entrevistes a activistes, llauradors i organitzacions que 

treballen per l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària, 

com ara Esther Vivas, Enric Navarro, la XAC, etc. 

17.30 h: Taller d’elaboració de melmelada Pom tatin (Bea-
trice Gourdin).

Aprendrem aquesta tècnica de conservació dels aliments, al-

hora que farem una deliciosa melmelada de poma.

18 h: Intercanvi de llavors tradicionals
Sense intercanvi no hi ha sobirania alimentària. Reivindi-

quem l’autonomia del llaurador front a les patents comer-

cials. Aportem les nostres llavors, compartim-les i fem xarxa.

Aquesta temporada de l’any és ideal per a compartir la llavor 

dels cultius d’estiu, però de ben segur que  també trobarem 

altres varietats.

La participació és totalment lliure i oberta: només cal aportar 

llavors pròpies per a compartir i fer una inscripció prèvia.

19 h: Actuació de Trobadorets. 
Acabarem la jornada amb música i animació per a menuts i 

grans.

DIUMENGE  30:

10 h: Comença la fi ra

10.30 h: Taller de destilació de plantes (Joaquín Zarcos)

11 h: Activitats infantils: tallers de reciclatge artístic fami-
liar (Contaclown)

12 h: Hivernacle casolà  (Juan Manuel Clausell, Xenxo)
Demostració de com muntar un xicotet hivernacle amb can-

yes i cordell.

13 h: Taller de begudes vegetals (Pili Castelló)

15 h: Cloenda de la fi ra i dinar

L’INTERCANVI DE 
LLAVORS

L’intercanvi consisteix en compartir 
llavors. Aportem les nostres llavors per 
a compartir-les i canviar-les lliurement 
amb la resta de participants. Així 
podem descobrir varietats que ens són 
desconegudes o retrobar-ne d’antigues 
que havíem perdut.

Les dates són ideals per a disposar de 
llavor dels cultius d’estiu, però també 
és fàcil trobar varietats d’hivern o de 
primavera.

La participació és totalment oberta i 
lliure. Només cal acudir amb les nostres 
llavors i fer una inscripció prèvia molt 
senzilla.

És important que agafem només aquelles 
varietats que anem a cultivar. I només 
la quantitat de llavor necessària per a 
plantar i després reproduir les varietats. 
No té sentit voler acumular moltes llavors 
si després no anem a sembrar-les.

Així cadascú pot disposar de llavor 
sufi cient per a l’hort i per a l’intervanvi de 
l’any següent. Al remat, aconseguirem 
que les llavors estiguen més repartides, 
cultivades per més gent i que siga més 
difícil que es perden.

Aportem, compartim les llavors 
i fem xarxa!

Dissabte, dia 29, a les 18 h.Notes:
La xarrada i la projecció es faran al 1r pis de Ca la Vila (c/ st. Vicent, 42). Els tallers es faran als porxos de la plaça.
El programa pot sofrir variacions per causes sobrevingudes.


