


Planetari i ciència mòbil · Cel Obert
Cúpula inflable on els participants entren i observen per tot 
el seu voltant imatges sobre astronomia i ciència projecta-
des en 360º i amb so envoltant, vivint en primera persona 
totes les sensacions de l’univers, des de la calma de les 
nebuloses més brillants fins a la perillositat dels meteorits.

Sessions dissabte i diumenge:
11:30 h Planetari astronòmic per a totes les edats
 Projecció del canvi climàtic. 
 Un viatge fantàstic per la terra, que ens farà reflexionar
12:15 h Planetari infantil, de 3 a 6 anys
 Ens entrenarem per ser astronautes, i viatjarem cap a la lluna i altres planetes del sistema solar
13:00 h Planetari sensitiu, 1 a 3 anys
 Per experimentar en família amb una taula de llum 
 amb colors, olors, tactes i gustos diferents
18:15 h Planetari infantil, de 3 a 6 anys
19:15 h Projecció per a totes les edats
20:00 h Conte d’Orió per a totes les edats

Espai ECOTAST
Cata els productes agro-ecològics i de proximitat d’expositors presents a la Fira i vine a presen-
ciar les demostracions de cuina saludable i de proximitat amb restauradors de Tàrrega.
Recollida de tiquets d’accés lliure: estand d’informació de l’ECOCARPA del pàrquing de l’Estació d’Autobusos

Dissabte 14 Octubre:
11:00 h Xerrada: Alimentació natural per a prevenir i plantes per a curar, a càrrec de Lola 
 Roma de la Dolça Revolució      
13:00 h Maridatges: Formatges suaus de Clua amb cerveses de certificació ecològica de 
 La Cervesera del Poble Nou. Formatges cendrats de Clua amb vins de garnatxa peluda 
 sense sulfits de Vinya Sanfeliu d’Eco Setrill
17:00 h Degustació: Iogurts ecològics El Pastoret
18:00 h Demostració i tast: Cuina ecològica amb Albert Marimon de La Cava
 Patrocina: Fem Cadena, bons aliments, bons pensaments

20:00 h Maridatge: Troncs de cacau amb nous i melmelada d’oli d’oliva 
 verge extra de Cal Senzill amb degustació del licor de vi de nous de 
 la Cooperativa Tres Cadires d’Arbeca

Diumenge 15 Octubre:
11:30 h Maridatge: Valhalla Elixirs de Verdú, varietats d’hidromels, i L’Artesà Arblanch, 
 embotits de certificació ecològica de la plana de Vic
13:00 h Maridatge: La Cervesera del Poble Nou, cerveses negres de certificació ecològica 
 amb xocolates de comerç just Oro Vivo
17:00 h Degustació: Xocolates d’alta qualitat i perles “La Ofrenda” per 
 gaudir dels sabors del món amb xocolates d’origen i deixar-se 
 sorprendre amb les seves originals i delicioses perles
19:00 h Demostració i tast: Cuina de proximitat amb Genís Costa de Níam 
 Patrocina: Fem Cadena, bons aliments, bons pensaments

ESPAI MERCAT - Experiències pedagògiques

Activitats gratuïtes

NOVETAT COl·lAbORA l’EsCOlA d’HOtElERiA i tuRismE dE llEidA



Exposició: L’arbre. El gegant del regne vegetal
A càrrec de Joan Condal, difusió cultural i artística
Una exposició creativa amb fotografies, herbari, explicacions i maquetes d’arbres per conèixer 
una mica més, estimar i valorar els nostres arbres; autèntics gegants del regne vegetal.

Exposició: Els espais naturals de Ponent
Promou Associació Leader-Ponent 
Vine a conèixer la fauna i la flora dels espais naturals de la plana de Lleida: l’Aiguaba-
rreig Segre-Cinca, Secans de Mas de Melons-Alfés, Secans del Segrià i Utxesa, Serra de 
Bellmunt-Almenara, Secans de Belianes-Preixana, Estany d’Ivars i Vila-sana, Plans de Sió, Vall 
de Vinaixa, Els Bessons, Serra de Llena i Granyena. 

ECOAULA · Demostracions d’expositors presents a la Fira
Dissabte 14 d’octubre
11.00 h Taller de reciclatge creatiu de l’Escola Alba i Alba Verda, 
amb la participació de Rafel Vives del programa Ja t’ho faràs de TV3

17.30 h Construeix el teu bufador de bombolles a partir de plàstics reciclats
A càrrec d’Artonieta de Lleida · Per a nens de 8 a 12 anys

19.00 h Taller d’olis aromàtics macerats: culinaris, hidratants i per a cops
A càrrec del Parc de les Olors de les Garrigues · Les Basselles de l’Albi

Diumenge 15 d’octubre
11.00 h Taller de construcció de pedra seca i argila  
A càrrec del Centre d’interpretació de la pedra seca de torrebesses

13.00 h Taller de construcció de caixes-niu  
A càrrec de l’empresa Garden birds, caixes niu i menjadores
Construcció didàctica de caixes niu de fusta per a ocells insectívors 
Per a nens a partir de 9 anys acompanyats d’un adult. Places limitades

17.00 h Taller de confecció de coixinets de llana fent servir eines 
i tècniques del segle XIV 
A càrrec de l’Ecomatalasser de Casserres

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

Dibuixa el teu superheroi del reciclatge, que defensi 
la llei de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar
Estand de l’Ajuntament de Tàrrega Patrocina: Foment Targarí

Tallers permanents · Estand A Cova da meiga
Dissabte 14 d’octubre:
Taller de confecció de caixes i bosses aromàtiques estil vintage

Diumenge 15 d’octubre:
Taller de cremes i ungüents curatius naturals

ESPAI MERCAT · Experiències pedagògiques

Activitats gratuïtes



DISSABTE 4 D’OCTUBRE

Vine a provar els nous patins 
elèctrics de la casa Patinets
Inscripcions gratuïtes a xela@patinets.es
Més informació: a www.etwow.org

Espai eQuaid Research
Gimcana rural eQuillet amb ponis
Estand per descobrir totes les propietats de 
la llet d’euga de ramats d’alta muntanya. 
La promoció d’aquest producte alimentari 
natural es complementa amb una zona on 
els petits podran descobrir com es muny una 
euga així com els diferents tipus d’ús que es 
donava als cavalls en el transport abans de 
la invenció del vehicle a motor.

Programa de sensibilització 
i educació ambiental del Cos 
d’Agents Rurals
Activitats dels Agents Rurals durant tot el 
dia a l´espai firal. Es presentaran jocs educa-
tius i activitats que ens ajudaran a conèixer 
i entendre millor el nostre patrimoni natural.

Dissabte 14 d’octubre

Roba de 2a? Una passarel.la de 1a! 
Desfilada de moda amb roba recuperada 
A càrrec de Cartaes, empresa d’inserció social 
Cartaes neix a Tàrrega amb l’objectiu de generar ocupació per a persones amb risc d’exclusió 
social. Actualment compta amb 2 punts de venda de roba de segona mà: al Carrer Major i al 
Polígon Riambau. Vine a la desfilada de Cartaes i sabràs què en fan de la roba que recullen 
als contenidors de color taronja.
Dada interessant a saber: *Per cada kg de roba reutilitzada es deixen d’emetre 3’6 kgs de CO2, hi ha un 
estalvi de 6000 litres d’aigua, 0’3 kgs de fertilitzants i 0’2 kgs de plaguicides.
(Fonts: Comissió Europea, UNESCO (Institute for Water Education), University of Copenhagge).

Diumenge 15 d’octubre

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

Activitats gratuïtes

12:00 h

20:00 h

PLAÇA DE LES NACIONS SENSE ESTAT

NOVETAT



Activitats gratuïtes

13:30 h

12:30 h

18:00 h

11:00 h

17:30 h

11:30 h

PLAÇA DE LES NACIONS SENSE ESTAT

Demostració de construcció antiga: el forn de guix
A càrrec de Cat Patrimoni i 
Lithos construcció, pedra i tradició
Vine a veure en viu i en directe com era i com funcionava un forn 
de guix o de calç tradicional, quan la pedra s’extreia directament 
de les vetes que afloraven arreu del territori i es col·locaven a 
l’interior dels forns on es coïen amb el foc de centenars de fogots. 
L’alquímia del foc i l’experiència dels fogainers feien la resta.

En el mateix espai s’hi podrà veure una exposició i demostracions sobre la transformació del 
guix i de la calç: matèries primeres, pedra cuita, calç viva, producte final, utilitats, usos...

Dissabte 14 d’octubre

Tast d’arròs amb CONILL COM CAL de Baldomar condimentat amb 
SAFRÀ DE LES GARRIGUES
Punt de recollida de tiquets: Estand d’informació a l’ECOCARPA del pàrquing de l’Estació d’Autobusos

Diumenge 15 d’octubre

Música i natura
A càrrec de l’Olivera, centre de benestar

Conta-contes El viatge sensorial
A càrrec d’Eva saavedra, creadora multidisciplinar

AULA SENSORIAL
Local exterior de l’espai MerCAT – davant de l’Estació d’Autobusos –

Dissabte 14 d’octubre

Sessió de Ioga Nidra
A càrrec de marta Casteràs de l’escola satya de tàrrega 
Places limitades (cal portar estora)

Ball sensorial
A càrrec d’Eva saavedra, creadora multidisciplinar

Diumenge 15 d’octubre

Musicoteràpia: descobrint la música i el moviment
A càrrec d’Alba monràs, màster en musicoteràpia per la ub
Per a infants de 5 a 10 anys · Places limitades

D
U

R
A

N
T

 T
O

T
A

 L
A

 F
IR

A



SALA DE CONFERÈNCIES · Planta baixa

Dissabte 14 d’octubre

Taller d’identificació, elaboració i tastet de plantes espontànies i fruits 
silvestres pels entorns naturals de Tàrrega
Punt de trobada inicial: Estand Escola Agrària de tàrrega –espai merCAt–

Jornada: Bioconstrucció. Fonaments i visita demostrativa a la caseta de palla 
de l’Escola Agrària de Tàrrega
Punt de trobada inicial: Estand Escola Agrària de tàrrega –espai merCAt–

Diumenge 15 d’octubre

Les virtuts i propietats de l’argila terapèutica, la medicina més antiga
A càrrec de sebastien magniny de tERRAPiA, barcelona –estand a l’ECOCARPA–

Tòxics a la roba: com ens afecten a nosaltres i al medi ambient
A càrrec de blAuGAP mOdA sANA, comercialitzadora de peces de roba interior i esportiva confeccionades amb 
cotó orgànic –estand a l’espai merCAt–

Activitats gratuïtes

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

De 10:30 h 
a 14:00 h

16:30 h

11:30 h

13:00 h

PLAÇA DE LES NACIONS SENSE ESTAT

L’inflable per a reciclar saltant
A càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya
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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

Taller de joguines de moda 
amb taps reciclats
A l’estand d’Artonieta
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El carro de les trementinaires
Divendres 13 d’octubre tarda: Passis infantils
Entreu dins del carro de les Trementinaires! Deixeu-
vos captivar per les paraules i les propietats medici-
nals i màgiques de les plantes. Aquest carro us porta 
el record d’aquestes dones sàvies i valentes que vol-
taven pel món carregades de remeis. 
Un carro homenatge a les dones Trementinaires, a les 
que han fet història i a les que encara hi ha. 
Passis de 30 minuts per al públic adult 

Som gent de profit · La nevera de profit
L’Agència Catalana de Residus promou aquesta cam-
panya contra el malbaratament alimentari a través 
d’un taller-espectacle per a totes les edats conduït 
per un xef mag. Amb el suport de:

Tasta la Pera de Lleida
La diferència està en el gust 
La foodtruck de la Denominació d’Origen Prote-
gida (DOP) Pera de Lleida promociona el consum 
de les tres varietats de la denominació: Llimone-
ra, Blanquilla i Conference i la seva versatilitat 
tant en fresc com a la cuina. Els monitors ofe-
reixen 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.

Tallers d’ecocuina solar per a nens 
A càrrec de Núria morral d’ECOmENt, 
ecologia de vida de Calaf

Dissabte 14 Octubre: de 18:00 h a 20:00 h
Diumenge 15 Octubre: d’11:30 h a 13:00 h
i de 17:30 h a 19:30 h

Activitats gratuïtes

EXTERIOR DE L’ECOCARPA · Pàrquing Estació Autobusos
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