


EXPOSICIÓ DE GRAN FORMAT

Planeta Tap de l’artista Juan Cabrera és una mostra d’art amb resi-
dus que ens atansa al problema de la contaminació amb plàstics 
d’una manera didàctica, creativa, lúdica i artística a partir d’una 
mostra 80 escultures realitzades amb tota classe de plàstics en 
desús. L’exposició es divideix en 6 espais diferents: Residus; Dino-
saures; Fauna marina; Planeta creatiu; Robots i Fauna terrestre.
Activitat complementària: 
Dibuixa el teu animal preferit i entraràs en el sorteig d’un xec regal de Foment Tàrrega.

SALA DE CONFERÈNCIES

DISSABTE 15 D’OCTUBRE

Projecció del documental Pedres Plenes de Vida:
la Guiomar i la Sargantana i xerrada debat a càrrec del grup GEMA.

Les propietats de la garrofa i degustació de delicatessen a partir de garrofes del camp de Tarragona 
de La Garrofina. 

Canvi climàtic: evidències i com ens afecta a càrrec de 
Francesc Mauri, home del temps i geògraf a la CCMA, 
i el Dr. Joan Girona, investigador IRTA en el Programa
Ús eficient de l’aigua en l’agricultura.
Acte organitzat per l’Escola Agrària de Tàrrega.

Insectes beneficiosos pels horts i els conreus:
pol·linització i prevenció de plagues a càrrec
d’Artur Degollada de l’Associació Gestió Natural.

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE

Presentació i tast d’Urpa, la cervesa salva-nius per a conscienciar sobre la preservació de 
l’esparver cendrós que nidifica als camps de conreus de la plana de Lleida a càrrec de 
l’associació Limonium Natura i de Francesc Pont que treballa amb l’espècie a Lleida per 
a la seva preservació. S’obsequiarà amb una ampolla de la nova cervesa a tots els assistents.

Presentació i tast del cava de poma Pomarell a càrrec de RB Sidra Catalana de Preixana.

Presentació i tast del gelat de lavanda ecològica d’Aromes de Can Rosselló de Lleida i 
Chelats Serrate d’Alcampell.

Descobrim la pedra seca: tècnica, construccions a Catalunya i el cas de Torrebesses,
a càrrec de Jordi Berenguer del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses.

ALTRES ACTIVITATS PER A FOMENTAR L’ALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT

Foodtruk d’Afrucat per a fomentar el consum de Pera de Lleida amb tastos i degustacions.

Cúpula Gustum de l’Associació Leader Ponent per a conèixer com i on són produïts els aliments de proximitat 
que consumim diàriament per tal de posar en valor el món rural dins una cúpula de 360º. Hi podreu veure 
com s’elaboren els làctics, la carn, l’arròs, els llegums, l’oli d’oliva, la mel, el vi, la fruita i la verdura, les 
cereals, els bolets i la tòfona, el peix i el marisc, els embotits, la cervesa i els fruits secs.
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ESPAI ECOAULA

DISSABTE 15 OCTUBRE

Taller per la construcció de 2 hotels d’insectes 
per a horts i jardins 
A càrrec de l’Associació Gestió Natural. 

Taller didàctic Toca Toca per conèixer de prop 
el món dels animals 
A càrrec de l’Associació Gestió Natural. 

Taller de reciclatge creatiu a partir de taps 
A càrrec de Planeta Tap. 

Taller La Natura ens cura 
A càrrec de Maria Albà, tècnica en sostenibilitat.

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE

Taller Restaurant per a ocells
                      A càrrec de:

Mostra taller d’aus rapinyaires
A càrrec del tècnic de fauna Lluís Culleré.

EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES 
A L’EXTERIOR DEL RECINTE FIRAL
DISSABTE 15 D’OCTUBRE 

L’Inflable per a reciclar saltant de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE 

L’Animalada de Katakrak
Un tambor de rentadora en forma de peix, un 
pingüí creat amb olles, un flamenc fet amb 
parafangs... i fins a 50 artefactes ompliran de 
creativitat, joc i reciclatge el carrer a partir de 
la participació activa del públic.

DURANT TOTS ELS DIES DE LA FIRA

·  Exposició Naturalment de Santalinyart
   Escultures inspirades en el món de la natura 
   construïdes a partir de tota mena de ferralla i 
     materials diversos recollits, reciclats i 
   reutilitzats per Jordi Marcos.

·  Exposició Tot un món de Pedra Seca. La Plana 
  de Lleida de l’Associació Leader de Ponent.

·  Passejades amb ruquets i ponis del 
   Club Hípica Tàrrega per fora del recinte firal.

·  Mostra de molins tradicionals per fer farina
   de blat de moro.



UBICACIÓ
al pavelló del

Club Natació
Tàrrega
Entrada pel 
C/ La Plana

ALTRES ACTIVITATS FORA DEL RECINTE
DEL PAVELLÓ CLUB NATACIÓ

PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES

DISSABTE 15 D’OCTUBRE

Desfilada de roba usada i recuperada de 
Tàrrega i Comarca organitzada per Cartaes, 
empresa d’inserció de Càritas que vol do-
nar a conèixer la feina que realitza amb 
la recuperació de roba de segona mà que 
els ciutadans de Tàrrega i comarca donen 
a través dels contenidors, botigues o del 
servei de recollida de roba a domicili. 
Col·labora: Cooperativa Toquem la Fibra de 
la Fundació Vedruna Tàrrega.

20.00 h

Més de 50 expositors:
· Productes ecològics i de proximitat
· Salut i benestar
· ONG’s ecologistes
· Bio-construcció i energies renovables
· Llibres especialitzats
· Roba recuperada i de segona mà
· Vehicles híbrids i elèctrics
· Xerrades, exposicions i tallers

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE

Sortida amb el bus urbà des de l’exterior 
del pavelló firal per visitar aquest entorn 
natural que gestiona el grup ecologista 
GEMA en col·laboració amb la Soll i el Cau 
de Tàrrega. S’explicaran intervencions que 
s’hi estan realitzant per afavorir la biodi-
versitat, la fauna i la vegetació.
Durada: 2 hores.

11.00 h

PLA DEL LLUÇÀ DE LA FIGUEROSA

BUS URBÀ GRATUÏT
PER VENIR A LA FIRA
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C. Sant Pere Claver - La Plana

Pl. Carme

Raval del Carme - C. Orient

Pl. Rafael Casanova

Pl. Pare Carles Perelló

Av. Catalunya - C. Anglesola

Pl. Centenari
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