VI FIRA D’AGROECOLOGIA
INTERCANVI DE LLAVORS LOCALS
I BIOCONSTRUCCIÓ
Almassora, 27 i 28 de setembre de 2014
Plaça Espanya

Dissabte 27:
10 h:

Comença la fira

12 h:

Taller de recol·lecció i extracció de plantes aromàtiques
Astrid Zarcos, El Olivar Divino.
Un mètode senzill i ràpid per aprofitar els principis actius de les
plantes per turboextracció.

17.30 h:

Intercanvi de llavors tradicionals
Amb la participació de Llavors d'ací.
Quan cultivem l'hort, sempre obtenim més llavors de les que necessitem. Si les
compartim, estem facilitant la conservació de les varietats tradicionals.
La participació és lliure i oberta: només cal aportar llavors pròpies.
Convé agafar només les llavors necessàries per a provar i reproduir les varietats
que busquem. En poc temps, disposarem de llavors suficients per a tornar a
intercanviar-les.
Qui aporte llavors a l'intercanvi, rebrà un xicotet obsequi.

18 h:

Activitat familiar: La Ludoneta.
Jocs participatius per a grans i menuts. Per Criarte.

19 h:

Xarrada Salvem els humans! Firmat: les abelles
Jaime Albert. Finca Sant Miquel.

20 h:

Actuació musical: SarauFolk, música de la Mediterrània
Música folk de la Mediterrània, cançons i balls.

Diumenge 28: jornada dedicada a la bioconstrucció
Amb diversos espais on es mostraran les tècniques, sistemes i materials de bioconstrucció,
com construcció amb bales de palla i fang, estructures amb canyes, acabats i revestiments,
sistemes d'aïllament, etc.

10 h:

Comença la fira

11 h:

Xarrada Arquitectura orgànica amb canya comuna
Econstrucció (arquitectura vernacla i sostenible)

12 h:

Activitat infantil: A pastar fang!
Okambuva.coop. Biocontrucció

14 h:

Dinar

17 h:

Xarrada Què fan les aus insectívores pels nostres cultius?
Ana Valentín, Delegació de la Comunitat Valenciana de SEO BirdLife.
Lloc: planta baixa de l'Ajuntament
Acompanyada de l'exposició Volar, viatjar, viure, sobre els viatges, perills i
amenaces de les aus migratòries.

18.30 h:

Activitat infantil: Transforma't en un au migratòria
Ana Valentín, Delegació de la Comunitat Valenciana de SEO BirdLife.
Taller per a retallar, pintar i personalitzar carassetes d'aus.

19 h:

Xarrada Construcció sana i sostenible
Okambuva.coop. Bioconstrucció

21 h:

Cloenda de la fira

Notes:
Les xarrades es faran en la planta baixa de l'Ajuntament.
Els tallers es faran a l'envelat central.
El programa pot sofrir variacions per causes sobrevingudes. Disculpeu les molèsties si és el
cas.
Organitzen: Xarxa d'Agroecologia de Castelló (XAC) - Ecologistes d'Almassora Okambuva.coop
Col·laboren: Ajuntament d'Almassora – Caixalmassora – SEO BirdLife - Llavors d'ací Perifèries - Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.

