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Organitza:

Col·labora:

envinguts a la tercera edició de l’EcoFira de 
Calaf, l’única fira dedicada al producte ecològic 

de la comarca de l’Anoia i de l’Alta Segarra. Novament, 
volem que aquesta mostra es converteixi en un aparador 
i punt de trobada entre totes les persones i professionals 
que, des d’àmbits diversos, treballeu per a la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica del nostre país.
 
Podeu trobar en aquesta fira més de 60 expositors amb 
productes de tota mena relacionats amb l’ecologia, la 
sostenibilitat i el medi ambient: alimentació, gastrono-
mia, energies renovables, bioconstrucció, reciclatge, 
salut ambiental, artesania i un llarg etcètera. Entre 
aquests, hi ha una vintena d’empreses del nostre territori 
que estan apostant fermament per un sector que cada 
dia adquireix més sentit.

A més de l’activitat comercial us animem a participar en 
tot un reguitzell d’activitats que us hem preparat per a 
tota la jornada. Durant aquest diumenge teniu 
l’oportunitat de prendre part en diferents tallers amb la 
cuina, el benestar o l’horticultura com a protagonistes. 
També podreu gaudir de diferents espectacles i de 
moltes altres activitats paral·leles, entre les quals, aquest 
any centrarem l’atenció en la temàtica de l’aigua i la 
sequera. 

Aquesta nova edició  de l’EcoFira està organitzada per 
l’Ajuntament de Calaf que compta amb el suport i 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona. 

Esperem que sigui profitosa per a tots!
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Novetats:
DISSABTE 12 DE MAIG

17.00 h a la Plaça dels Arbres 
SORTIDA ETNOBOTÀNICA PELS 
VOLTANTS DE CALAF
a càrrec de Marc Talavera (Col·lectiu 
Eixarcolant)

DIUMENGE 13 DE MAIG

16.00 h i a les 18.00 h: 
VISITES GUIADES A “LES 
BOTIGUES DE LA PLAÇA GRAN. 
Un tresor recuperat”.
Preu: 5€ (consultar descomptes)
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Activitats permanents

Lloc: plaça dels Arbres / raval de Sant Jaume

CONFERÈNCIES
MATÍ
10.30 – 11.00 hores
Projecte Viure de l’Aire del Cel
Ponent: Francesc Rosell

11.00 – 11.15 hores
Els horts urbans de Calaf
Ponent: Marc Arenas, tècnic de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calaf

11.15 – 11.45 hores
Presentació llibre: L’Hort del Segon Origen
Ponent: Jordi Puig

11.45 – 12.30 hores
On és l’aigua? La sequera de Catalunya
Ponent: Marc Arenas, tècnic de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calaf

12.30 – 14.00 hores
Meteorologia i Medi Ambient
Ponent: Alfred Rodríguez Picó

TARDA
16.30 – 17.00 hores
Plagues i malalties del cultiu de tomàquets en l’hort 
familiar
Ponent Daniel Espejo (Agrobotiga Sikarra Nostra)

17.00 – 17.30 hores
Compromesos amb el futur
Ponent: Roc Barnils Virgili (Ben Plantats)

17.30 – 18.15 hores
Sobirania energètica a Catalunya. Com comencem a 
ferho des de casa? Som Energia, una cooperativa 
energètica
Ponent: Xavier Cipriano (Som Energia)

18.15 – 19.00 hores
Funcionament i beneficis dels banys secs ecològics
Ponent: Isard Solé Castillo (EcoSec)

19.00 – 20.00 hores
ECOMENT, un projecte d’ecologia dinàmic
Ponent: Manel Pujol (Ecoment)

ESPAI ECO GASTRONÒMIC
un lloc on menjar i veure amb
productes ecològics i naturals

QUEDA’T A DINAR A L’ECOFIRA!

Bicicletes elèctriques a càrrec de LA BACICLETA

Taller: On és l’aigua? La sequera a Catalunya 
Estant de l’AJUNTAMENT DE CALAF
(Es donaran airejadors a les persones que facin 
el taller)

Taller de fer paper a ma a càrrec del Museu Molí 
Paperer de Capellades.

Taller: d’artesania amb reciclatge a càrrec de 
l’ATELIER PINTALALLUNA

Espai dels Agents Rurals, amb explicacions i 
demostracions

Espai ADF de la comarca amb vehicles de 
diferents pobles

Exposició de bicicletes antigues i plantes, a 
càrrec de Cat Patrimoni

Exposició dels treballs mediambientals treballats 
pels alumnes de l’Escola Alta Segarra de Calaf.

Taller: Pedala amb energia 
(genera energia pedalant i fes els teus propis 
granitzats)

Restaurant La Cuina del Mercat

Ecoment, ecologia de Vida - EcoDinar Solar  

Bar El Casal - cuina ecològica i cervesa 
ecològica

Biovà - Gelats, sucs i cafè ecològics

11.00 - 12.00 h. a l’Iglú de vent
Conferència - Projecte Estimaocells
A càrrec d’Eduard Viver de la Caseta de l’Òliba

11.30 - 12.30 h. a la plaça dels Arbres
Taller Eco Cuina Solar infantil  
A càrrec d’ECOMENT – Ecologia de vida

11.30 - 14.00 h. a l’estand de l’Observatori de Pujalt
Taller de meteorologia
A càrrec de l’Observatori de Pujalt

11.30 - 14.00 h. a l’stand d’astro anoia
Observació solar
A càrrec d’Astro Anoia

12’00 - 13’30 h. a la plaça dels Arbres
Taller participatiu de construcció d’Estimaocells    
A càrrec d’Eduard Viver de la Caseta de l’Òliba

12.00 - 13.00 h. a l’Estand Ca l’Huguet
Taller “Planta el teu hort”
A càrrec de Roger Huguet
 
12.30 - 13.30 h. a l’Iglú de vent
Taller participatiu de Tai-Txi
A càrrec de l’Escola Tian Kung Chien Catalunya

17.00 - 18.00 h. a l’Iglú de vent
Taller participatiu de Kung Fu
A càrrec de l’Escola Tian Kung Chien Catalunya

17.30 - 18.30 h. a la plaça dels Arbres
Espectàcle EcoClown, circ amb valors ecològics
A càrrec de Tot Circ

19.00 - 20.00 h. a l’Estand Ca l’Huguet
Taller “Planta el teu hort”
A càrrec de Roger Huguet

19.00 - 20.00 h. a la Plaça dels Arbres
Taller Eco Cuina infantil  
A càrrec d’Eva Oliba del restaurant La Cuina 
del Mercat

Activitats puntuals


