VII FIRA
D'AGROECOLOGIA
I D'INTERCANVI
DE LLAVORS LOCALS

+

III FIRA DE LA
BIODIVERSITAT
CULTIVADA
DEL PAÍS VALENCIÀ

Almassora, 25, 26 i 27 de setembre de 2015
Plaça Pere Cornell

PROGRAMA D'ACTIVITATS
Divendres 25 de setembre:
20 h: Inauguració de la fira. “Cultivar biodiversitat per a menjar salut”, a càrrec de
Mariano Bueno. Lloc: Ajuntament d'Almassora, 3a planta.
21.30 h: Sopar de paiporta i posterior cinefòrum (documental La voz del viento).
Lloc: Ajuntament.

Dissabte 26 de setembre:
10 h: Obertura de la fira.
10 h: Exposició de varietats locals. Pots dur les teues hortalisses i farem una mostra
col·lectiva. Lloc: plaça.
11-13 h: Degustació-taller de pans ecològics. Mostra d'ingredients i dels processos
d'elaboració, a càrrec de diferents panaders. Lloc: plaça.
12-14 h: Tercera reunió de ramaders per la sobirania alimentària: oportunitats i
necessitats conjuntes. Promou: Col·lectiu l'Esquella, d'Alacant. Lloc: planta baixa de
l'ajuntament.
17.30 h: Intercanvi de llavors tradicionals. Compartir llavors és conservar la
biodiversitat cultivada. Qui participe a l'intercanvi, rebrà un xicotet obsequi. Lloc: plaça.
19-20.30 h: Xarrada sobre els beneficis de les varietats antigues de cereals en la
salut, a càrrec de Francisco Mata (metge naturista) i de Víctor García (Col·lectiu
Triticatum, Xarxa Catalana de Graners). Lloc: 3a planta de l'ajuntament.
19-21.30 h: Rock&Joc: jocs en família per a grans i menuts, amb La Ludoneta. I
concert de rock a càrrec de Simago Lemons, a partir de les 20.30 h. Lloc: plaça.

Diumenge 27 de setembre:
10 h: Obertura de la fira
10-12 h: Reunió de la Xarxa de Llavors del País Valencià. Lloc: planta baixa de
l'ajuntament.
11-12:30 h: Encontre de la Xarxa d'horts col·lectius: municipals, escolars... Lloc: 3a
planta de l'ajuntament. Intervencions:
•

"Llavors tradicionals de l'hort", per Josep Roselló, i

•

" Bones pràctiques en horts comunitaris" per Javier Juan Pérez

13 h: Tast-degustació de tomaques, a càrrec de l'Asociación Albar, del Rincón de
Ademuz. I taller d'extracció de llavors de tomaca, a càrrec de Llavors d'ací. Lloc:
plaça.
14.30 h: Paella ecològica. És necessari fer la reserva prèvia.
17-20 h: Taller de construcció de caixes-niu per a refugi d'aus rapaces, del Projecte
Mussols. A càrrec de la Societat Valenciana d'Ornitologia - SVO. Lloc: plaça.
18-19 h: Xarrada “Presencia biodinámica: biodiversidad emocional. Siento,
luego vivo”. Per José Cánovas Pino, amb la col·laboració d'Isabel Gargallo.
20 h: Tancament de la fira.
*El programa pot patir canvis per causes sobrevingudes. L'organització se reserva el dret
d'incorporar modifiacions.

ORGANITZEN:
Xarxa d'Agroecologia de Castelló (XAC), Colla ecologista d'Almassora, Llavors d’ací, CERAI,
Periferies, Asociación Albar i Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià.
COL·LABOREN:
Ajuntament d'Almassora, Caixalmassora, COAG-PV, SEAE, SVO, Ecologistes en Acció-País
Valencià.

