


Cúpula Gustum
Aquesta cúpula inflable té l’objectiu d’apropar el públic a 
conèixer qui, com i on són produïts els aliments que consu-
mim diàriament per fer consciència i valorar el món rural, 
territori on es produeixen i s’elaboren la majoria d’aquests 
productes. La Cúpula Gustum és un inflable semiesfèric on 
s’hi projecten continguts audiovisuals en format de 360º. 
S’hi poden visualitzar diferents càpsules de productes 
de proximitat, com són els làctics, la carn, l’arròs, els 
llegums, l’oli d’oliva, la mel, el vi, la fruita i verdura, els 
cereals, els bolets i la tòfona, el peix i marisc, els embo-
tits, la cervesa i els fruits secs.
Projeccions cada 45 minuts

Espai ECOTAST
Tasta els productes agroecològics i de proximitat d’expositors presents a la Fira i vine a 
presenciar demostracions de cuina saludable i de proximitat. 
Recollida de tiquets d’accés lliure: estand d’informació de l’ECOCARPA del pàrquing de l’Estació d’Autobusos

Dissabte 6 d’octubre:
11:00 h Xerrada: Vols fer hort ecològic? Consells pràctics per al seu inici i manteniment, 
 a càrrec de Jordi Pedrós de la Dolça Revolució      
13:00 h Maridatge amb Valkyries Hidromel de Barcelona, i l’Artesà Arblanch, 
 embotits de certificació ecològica de la plana de Vic
17:00 h Maridatge de tes i infusions de Yogi Tea biològic amb Energy balls 
 ecològiques de premsat en fred de Dàlit Natura de Tarroja de Segarra
 i beguda de guaranà ecològic Waraina
18:30 h Cuina lògica, fresca i saludable 
 a càrrec d’Albert Marimon i Carles Alcobé 
 de La Cava. Patrocina: Fem Cadena, 
 bons aliments, bons pensaments
20:00 h Maridatge amb flam de mató de la Masia Els Fontirons de l’Espunyola amb degustació 
 dels licors naturals obtinguts a partir de taronges i llimones mediterrànies procedents 
 de l’agricultura ecològica, a càrrec d’Elixirs de Ponent d’Almacelles

Diumenge 7 d’octubre:
12:00 h Maridatge amb varietats de formatges ecològics L’Aubagueta de Biosca: Coster 
 (tendre), Segarra (semi) i Kalona (curat) amb cerveses de certificació ecològica 
 La Cervesera del PobleNou
13:15 h Vermut amb tast de gírgoles de card de l’empresa Ecobolets de Tàrrega amb vins 
 Poca Broma (vi negre sense sulfits de les varietats ull de llebre i garnatxa 
 peluda) de Vinya Sanfeliu d’Eco setrill (Ciutadilla - Tàrrega)
17:00 h Dolç maridatge amb xocolates de comerç just Oro Vivo, cacau pur de l’Amazònia, 
 i infusions de Les Basselles Parc de les Olors de l’Albi (Les Garrigues)
19:00 h Tast de melmelades amb sabors silvestres: recuperem els fruits de marge  
 amb productes dels Corremarges de La Sala - Comalats i Cal Senzill de Bellpuig, 
 a càrrec d’Airy Gras, llicenciada en biologia i investigadora del grup EtnoBioFic 

ESPAI MERCAT - Experiències pedagògiques

COL·LABORA L’ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME DE LLEIDA
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Exposició: Com podem fer una llar més sostenible? 
A càrrec dels alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Pia de Tàrrega

Exposició: Els espais naturals de Ponent 
Vine a conèixer la fauna i la flora dels 20 espais naturals de les comarques de Ponent
i el projecte Espais Naturals de Ponent. Promou Associació Leader-Ponent

ECOAULA · A càrrec d’expositors presents a la Fira
Dissabte 6 d’octubre
11.00 h Taller de reciclatge creatiu de l’Escola Alba i Alba Verda 
17.00 h Taller participatiu de construcció de caixes niu, amb opció a 
 quedar-se amb el niu. A càrrec de l’Associació Gestió Natural
19.00 h Taller de bàlsam labial amb crema de cacao, olis d’ametlles i  
 de càrtam i altres olis essencials, a càrrec de Les Basselles 
 Parc de les Olors de l’Albi · Les Garrigues

Diumenge 7 d’octubre
11.00 h Taller de fer sabó de caldera en fred a partir d’oli recuperat  
 A càrrec de Fina Bonet d’Olibo Olinet · Santa Coloma de Queralt

13.00 h Taller de perfums amb olis essencials La Brisa de les Aromes 
 A càrrec de A Cova da Meiga · Tàrrega

17.00 h Taller per a aprendre a elaborar el licor tradicional de Vi de Nous 
 Es recomana portar una ampolla de vidre amb rosca
 A càrrec de la Cooperativa Tres Cadires · Arbeca 

19.00 h Taller de plantació d’aromàtiques dins d’envasos biodegradables 
 Patrocinat per Salvana, teràpies naturals · Tàrrega

Estand Ajuntament de Tàrrega · Consell Comarcal de l’Urgell
Dissabte 6 d’octubre
Durant tot el dia: Dibuixa el teu super-heroi del reciclatge que defensi 
la llei de les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar. Patrocinat per Foment Tàrrega 

12.30 h i 18:00 h Campanya Reutilitza i Planta, reciclar compta! 
Porteu-vos una ampolla de plàstic i podreu plantar el vostre enciam amb 
els súper-herois del reciclatge. A càrrec del Consell Comarcal de l’Urgell

Diumenge 7 d’octubre
Durant tot el dia: Tallers de reciclatge creatiu amb objectes de plàstic 
A càrrec del col·lectiu Artonieta · Lleida

ESPAI MERCAT · Experiències pedagògiques



ESPAI GIRACAT
Vine a provar monocicles, karts 
i patinets elèctrics de la casa Patinets
Més informació: a www.etwow.org i a www.giracat.cat

ESPAI EQÜESTRE 
A càrrec del Club Escola Hípica Tàrrega
Passejades en poni per a difondre 
l’equinoteràpia entre els petits de la família

Inflable per a reciclar saltant
De l’Agència de Residus de Catalunya

Recreació d’una antiga teuleria:
Bioconstrucció amb terra, aigua i foc
A càrrec de Lithos construcció i Cat Patrimoni
En aquest espai es succeiran tallers continus 
de fer peces d’obra, preparació de la terra, em-
mollat i enformat de les peces i posterior cuita 
en un forn que es construirà a la mateixa plaça. 
S’inclourà una exposició amb peces originals 
d’una antiga teuleria amb les eines i els antics 
motllos

Diumenge 7 d’octubre

Desfilada Canina 
per a fomentar l’adopció de gossos 
abandonats
A càrrec de la Protectora d’Animals de Tàrrega

Música i Natura 
Activitat de música en família que ens apropa 
la natura a través d’un conte musical
Per a infants de 0 a 5 anys
A càrrec de Noèlia Vall, musicoterapeuta 
de l’Olivera Centre de Benestar · Tàrrega 

12:00 h

PLAÇA DE LES NACIONS SENSE ESTAT

12:30 h
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13:30 h

11:30 h

18:00 h

11:00 h

17:00 h

PLAÇA DE LES NACIONS SENSE ESTAT

Dissabte 6 d’octubre

Tast d’arròs ecològic amb CONILL COM CAL 
de Baldomar amb safrà de Les Garrigues
Amb la presència d’Ada Parellada, cuinera i agitadora gastronòmica
Punt de recollida de tiquets gratuïts: estand d’informa-
ció a l’ECOCARPA del pàrquing Estació d’Autobusos
Patrocina: Fem Cadena, bons aliments, bons pensaments

Taller de bioconstrucció amb palla
A càrrec d’Arnau Bujons de La Caseta de palla 
http://casetadepalla.blogspot.com
Es recomana inscripció prèvia a:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Organitzat per l’Escola Agrària de Tàrrega

Diumenge 7 d’octubre

Musicoteràpia: sent la Natura
Viatge sensorial de descoberta de la natura per a in-
fants de més de 5 anys · local exterior de l’espai MerCAT
A càrrec de Noèlia Vall de l’Olivera Centre de Benestar 

Viatge musical interactiu per a 
descobrir els sons de la naturalesa
A càrrec d’Alba Monràs, màster en musicoteràpia per la UB

SORTIDES A L’ENTORN
Dissabte 6 d’octubre

Sessió de ioga a la llera del riu Ondara
A càrrec de Marta Casteràs de l’escola de ioga Satya de Tàrrega
Punt de trobada: estand de l’escola de ioga Satya dins 
de l’Ecocarpa del pàrquing de l’Estació d’Autobusos. 
Es recomana portar estora i una manta de ioga 

Sortida naturalística a l’espai natural de Granyena
Organitzada per Espais Naturals de Ponent
Ruta a peu circular de 5 km. per a conèixer la flora, la fauna i l’arquitectura popular d’aquest 
espai natural de secà a tocar de Tàrrega, a càrrec d’un ornitòleg expert i representants del cos 
d’Agents Rurals que realitzaran alliberaments d’espècies autòctones d’aquest espai.
Punt de trobada: davant del pavelló poliesportiu · Zona esportiva 
Finalització a partir de les 19.30 h a l’exposició dels Espais Naturals de Ponent de l’espaiMerCAT. 
Es recomana inscripció prèvia a la web: www.espaisnaturalsdeponent.com/agenda

De
16:30 h

a
20:00 h



Dissabte 6 d’octubre

El poder de l’aigua i dels imants per la teva salut. Tècniques ràpides i senzilles
A càrrec de Jesús Boj de l’empresa Eines per la Salut · estand ubicat a l’ECOCARPA

Diumenge 7 d’octubre

Cultivar i cuinar biodiversitat: varietats antigues i plantes espontànies als horts
A càrrec del col·lectiu Eixarcolant i els Corremarges. Durada aproximada 3 hores. 
Organitzat per l’Escola Agrària de Tàrrega
Es recomana inscripció prèvia a ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Els plàstics que la Terra no pot digerir. Propostes de solucions per al futur
A càrrec de representants de               · estand ubicat a l’Espai MerCAT

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

17:30 h

10:30 h

17:30 h

EXTERIOR ECOCARPA · Pàrquing Estació Autobusos

The Fàbula Mobile
Carrusel musical a pedals en forma d’arbre. 
Funciona amb energia de propulsió humana 
i està tot fet a mà amb molt d’amor pels de-
talls. Va acompanyat d’una caixa de música 
manual i de l’arbre en pengen diferents cria-
tures voladores...
Preu: 1€€el viatge
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INTERIOR DE L’ECOCARPA · Pàrquing Estació Autobusos

Taller didàctic Toca-Toca amb rèptils i petits mamífers  
A càrrec de Bioeduca-Serveis Educatius

Tallers permanents · estand A Cova da Meiga
Dissabte 6 d’octubre

12.00 h Taller d’elaboració de tònics facials de menta i romaní

17.00 h Taller d’aigua de colònia: elaboració d’aigua d’Hongria

SALA DE CONFERÈNCIES · Planta baixa



Dissabte 6 d’octubre

Tallers d’energies renovables 
i eficiència energètica
A càrrec de L’Era, espai de recursos agroecològics
Durant la realització d’aquests tallers s’aprendrà a 
construir diferents prototipus de joguines: un aeroge-
nerador, un termosifó, un cotxe solar, una cuina solar 
o bé una turbina hidràulica.
A la vegada s’exposarà de forma permanent un assecador solar i un forn solar de cartró. 
Així mateix, els més petits podran construir la seva pròpia cuina solar.

Tasta la Pera de Lleida
La diferència està en el gust 
La foodtruck de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pera 
de Lleida promociona el consum de les tres varietats de la de-
nominació: Llimonera, Blanquilla i Conference i la seva ver-
satilitat tant en fresc com a la cuina. Els monitors ofereixen 
degustacions de tres receptes amb pera: un suc a base de pera 
i cacau, talls de pera amb dolç de llet i fruits secs i amanida 
amb pera i parmesà.

Diumenge 7 d’octubre

Tallers de pizzeria amb cocció en forns de biomassa i tastos de 
coco orgànic amb segell faire trade - comerç just 
A càrrec d’ECOMENT, Ecologia de Vida de Calaf

Campanya No més plàstics al mar
Col·lectiu RETORNA
Punt de recollida de llaunes, ampolles i brics de be-
gudes que es podran portar a l’estand d’aquesta ONG. 
L’acció pretén donar a conèixer el Sistema de Dipòsits 
d’envasos que funciona en 40 regions del món i on 
aconsegueixen recuperar més del 90% dels envasos de 
begudes que es posen al mercat.
A tots aquells que portin envasos de plàstic en 
aquest estand se’ls obsequiarà amb vals de des-
compte per a adquirir productes ecològics i de 
proximitat d’expositors de la Fira del Medi Ambient.

EXTERIOR DE L’ECOCARPA · Pàrquing Estació Autobusos




