
26 i 27 de maig de 2018

ecofira.cat

L’accés a l’Ecofira (espai de Can Tarau) pels visitants es durà a 
terme pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer (direcció Llinars del 
Vallès), trencant amb indicació al costat del Restaurant Can Parral

PROGRAMA
D’ACTIVITATS INFANTILS 

Per a més informació consulteu el web 
www.ecofira.cat

Taller ‘Viurwe un conreu ecològic’, a càrrec de Rut Codosal, de l’hort ‘Verd i Aigua’ 
d’Argentona (Baix Maresme Agroecològic).

Passejades en poni i cavall, a càrrec d’Hípica Esteve i Barranco (Dosrius).

Taller ‘Dibuixa la teva gallina i el teu pollet’, a càrrec de la Granja Sant Llop-Ous 
frescos a prop teu.

Taller infantil ‘Ludobrossa’, a càrrec del Consorci per al Tractament de residus Sòlids 
Urbans del Maresme.

De 12 h.
 a 14 h

Circuit forestal a càrrec d’Agents Rurals de l’àrea bàsica del Ma-
resme. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Generalitat de Catalunya. 

16:30 h Presentació de l’activitat ‘Let’s Clean Up’, a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Els Roures de Dosrius. 

Diumenge, 27 de maig

De 10:30 h.
 a 13:30 h

Taller de nius d’ocells, de la mà de l’Escola de Natura del Corredor. 

Dissabte i Diumenge

D’11 a 13 h Taller ‘Els tres porquets’, de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. Per a infants entre 5 i 8 anys.

12 h. Taller de pa a càrrec de Forn de llenya Pa Pau.

17 h. Espectacle ‘El raïm inquiet’, a càrrec d’Elisenda Guiu.

De 17:30 h. 
a 19:30 h

Taller de punts de llibre amb la il•lustradora Cristina Caupena.

Dissabte, 26 de maig

ECOF RA
La Fira Ecològica del Maresme



10:30 h. Obertura de la Fira.

11 h. Inauguració de l’Ecofira.

11:30 h. ‘Benvinguts a pagès’, a càrrec de Saray Bazaga, tècnica del Consell 
Comarcal del Maresme.

12 h. Presentació del projecte ‘Natura, cavalls i persones’, a càrrec d’Hípi-
ca Esteve i Barranco.

12:30 h. Presentació del projecte ‘Som energia/Som Mobilitat’.
13 h. Xerrada ‘Motos elèctriques’, a càrrec de Xevi Cortès, de ‘Motos Xevi’ 

(Mataró).

13:30 h. Cata de vins de la mà del celler Tal Com Raja (Arenys de Munt).

16:30 h. Presentació de l’activitat ‘Let’s Clean Up’, a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Els Roures.

17 h. Conte sobre el procés d’un gotim fins a convertir-se en vi, a càrrec 
d’Elisenda Guiu. I a continuació, maridatge de vi pels adults i de 
most per als menuts.

17:30 h. Xerrada ‘Aigua, energia i aliments’, de Francesc Reguant, 
director de l’Observatori d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes.

18:15 h. Xerrada ‘Iniciació a l’agricultura biodinàmica’, a càrrec de Joan 
Salicrú de Vallgorguina. Enginyer agrícola. Premi Ecosi 2014. 

19:15 h. Xerrada ‘Som el que mengem, el que sentim i el que fem. Reflexions 
innovadores d’un camperol’, a càrrec de Josep Pàmies. Activista de 
la terra, de la pagesia i de la salut.

Taller ‘Viure un conreu ecològic’, a càrrec de Rut Codosal, de l’hort ‘Verd i Aigua’ 
d’Argentona (Baix Maresme Agroecològic).

Demostració d’un vehicle elèctric, a càrrec de Som Mobilitat.

Demostració de motos elèctriques, a càrrec de Motos Xevi (Mataró).

Passejades en poni i cavall, a càrrec d’Hípica Esteve i Barranco (Dosrius).

Exposició ‘Mataró Potatoes’, de l’Arxiu Comarcal del Maresme. 

Taller ‘Dibuixa la teva gallina i el teu pollet’, a càrrec de la Granja Sant Llop-Ous 
frescos a prop teu.

Taller de show cooking amb menjar saludable a càrrec de Kebo Cuidarse.

Tast de vins a càrrec del celler Tal Com Raja.

Taller infantil ‘Ludobrossa’, a càrrec del Consorci per al Tractament de residus Sòlids 
Urbans del Maresme.

Punt d’informació Medi Ambient. Ajuntament de Dosrius. Informació de la 
implementació dels nous contenidors ubicats a Canyamars i Can Massuet El Far.

Taller de nius d’ocells, de la mà de l’Escola de Natura del Corredor.

Degustació d’arròs d’ànec del delta, vedella ecològica guisada amb bolets, broque-
tes de pollastre ecològic, eco-tastets i vins i cerveses a càrrec d’Associació Gas-
tronòmica El Cullerot.

10:30 h. Xerrada ‘L’aigua transversal’ a càrrec de Joan Manel Riera, de l’Es-
cola de Natura del Corredor. 

11 h. Tertúlia de pagesos d’ara i d’abans. 

11:30 h. Xerrada-col•loqui de Carme Ruscalleda, xef del restaurant Sant Pau, 
sobre la cuina i els productes ecològics i de proximitat. 

12:30 h. ‘Mataró Potatoes. El temps de la patata al Maresme’, a càrrec 
d’Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

13 h. Xerrada ‘Varietats locals agràries: recuperant el sabor tradicional 
del Maresme’, a càrrec de Xènia Torras, responsable del projecte 
‘Esporus’ de l’associació L’Era. 

13:30 h. Presentació del projecte agroecològic de Dídac Valera. Al finalitzar, 
es farà un maridatge de cava i maduixes. 

17 h. Tancament de l’Ecofira. 

Diumenge, 27 de maig

De 12 h.
 a 14 h

Circuit forestal a càrrec d’Agents Rurals de l’àrea bàsica del Ma-
resme. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Generalitat de Catalunya. 

Diumenge, 27 de maig

Dissabte i Diumenge Dissabte, 26 de maig

D’11 a 13 h Taller ‘Els tres porquets’, de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. Per a infants entre 5 i 8 anys.

12 h. Taller de pa a càrrec de Forn de llenya Pa Pau.

De 17:30 h. 
a 19:30 h

Taller de punts de llibre amb la il•lustradora Cristina Caupena.

21 h. d Ecoconcerts: ‘La Malinche’, una producció de Pep Lladó, amb 
el segell de Dosrius Sota la Palmera. 

d Ecotastets: a càrrec d’El Cullerot i el celler Tal Com Raja.

Dissabte, 26 de maig

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
A LA CARPA AUDITORI

PROGRAMA DE 
TALLERS I ACTIVITATS 


