
 

HORARI D’OBERTURA DEL RECINTE FIRAL 
 

Dissabte 13 d’abril de 16.00h a 21.00h 
 

Diumenge 14 d’abril de 10.00h a 20.00h 
 

 

Durant els dies de la fira: 

 

- Curs pràctic d’elaboració de melmelades d’hortalisses. 

Aprendrem quins són els requeriments tecnològics, sanitaris i normatius 

necessaris per fer i comercialitzar melmelades d’hortalisses de manera 

pràctica mentre confeccionem una melmelada.  

Dijous 11, divendres 12 i dissabte 13 d’abril de 9.00h a 14.00h 

A la Panera.  

 

- Espai Restauració amb menú fira, FoodTrucks i zona de pic-nic 

 

- Taller d’elaboració de caixes niu a l’estand de Gestió-Natural 

 

- ZONA INFANTIL. Espai per poder jugar i l’inflable per reciclar saltant. Un 

gran espai de joc que funciona com a recurs lúdic i alhora educatiu. 

 

- Espai HORT, amb demostracions i tallers i exposició de fotografies.  
 

Consulta tots els actes a: 

 

 www.firahorticultura.cat   -   firahorticultura@castellsera.cat  

 

Amb la col·laboració de: 

 



DISSABTE 13 D’ABRIL 

A les 16.00h. Acte inaugural. 

Plantada d’un arbre de la segona edició de la fira. 

Al recinte firal. 

 

A les 16.30h. Taller - Fes-te el compost tu mateix. 

Nocions bàsiques per a l’elaboració de compost casolà. A càrrec del Sr. Marc Benet 

Santos, enginyer agrònom, expert en agricultura ecològica i membre de ADV de 

producció ecològica de ponent.    

A l’espai hort.  

 

A les 18.00h. Jornada tècnica - Com produir llavors i planter de varietats tradicionals per a 

l’hort? 

En aquesta jornada parlarem de com es reprodueixen les hortícoles: quan s’han de recollir 

les llavors, com s’han de desar, com es fa el planter, etc...També es presentaran algunes 

varietats tradicionals de tomaqueres de penjar i es repartiran llavors  entre els horticultors 

assistents. A càrrec del Sr. Joan Casals Missió, director executiu de la fundació Miquel 

Agustí.  

A l’espai xerrades. 

 

A les 18.30h. Taller - Canalla a l’hort. 

Cuidar i veure créixer aquelles plantes que has plantat tu mateix és bàsic perquè els més 

petits aprenguin a apreciar el valor dels horts. Vine i planta tu mateix una hortalissa. A 

càrrec de l’assemblea pagesa. 

A l’espai tallers. 

 

A les 20.00h. Xerrada - Plagues i malalties freqüents en el cultiu de tomàquets en l´hort 

familiar - Identificació, prevenció i tractaments . 

A càrrec de Sikarra Nostra, agrobotiga, jardineria i punt d’informació de la Segarra. 

A l’espai xerrades.  

 

A les 22.00h. Espectacle - Gastro Rimes 

Petits textos per degustar de l’orella al paladar, amb Lali Feliu i Miquel Ferret 

Al recinte firal.  

DIUMENGE 14 D’ABRIL 

A les 8.30h. Sortida - Caminada i visita a l’hort del Josep Moret, horticultor local, 

especialitzat en horticultura ecològica. Sortida des del recinte firal.  

 

A les 10.30h. Taller - Com fem hort? 

Aprendrem a plantar, a fer cavallons, entutorar, poda de diferents varietats, sabrem quines 

varietats es planten a cada època...etc. A càrrec del Lluís de la Ràpita, propietari de l'Horta 

d'en Lluís, empresa dedicada a la venda de planter i hortalisses. 

A l’espai hort.  

 

A les 12.00h. Xerrada / Tast - Plantes comestibles dels horts.  

Descobrirem les principals plantes espontànies comestibles que creixen a l'hort a la 

primavera, aprendrem a reconèixer-les i acabarem amb un tastet que no us deixarà 

indiferents. A càrrec de l’Associació Els corremarges. 

A l’espai xerrades.  

 

A les 16.00h. Xerrada - Sistemes de reg per al nostre hort. 

Descobreix la millor manera de regar cada una de les hortalisses i les últimes novetats en 

sistemes de reg. A càrrec de la Sra. Josefina Rubió, gerent de La casa del reg.  

A l’espai hort. 

 

A les 17.00h. Taller - Canalla a l’hort. 

Cuidar i veure créixer aquelles plantes que has plantat tu mateix és bàsic perquè els més 

petits aprenguin a apreciar el valor dels horts. Vine i planta tu mateix una hortalissa. A 

càrrec de l’assemblea pagesa. 

A l’espai tallers. 

 

A les 17.30h. Taller - Nocions bàsiques de poda. 

Coneixements bàsics de poda per les necessitats de cada arbre que puguem tenir a l ’hort i 

correcte maneig de les eines. A càrrec del Sr. David Borda Llobet, gerent de Vivers Borda.  

A l’espai hort. 

 

A les 18.00h. Taula rodona - Compartim experiències. 

Les vivències que ens proporcionen els horts no només no es poden perdre sinó que 

s’han de compartir. Vine i explica anècdotes, i posem sobre la taula, diferents maners de 

fer, de joves a grans i de diferents cultures. Moderat per Josep Moret. 

A l’espai xerrades. 


