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Activitats setmana
del medi ambient i
10a Fira medi ambient 2009
Dimarts, 2 de juny

20:00h Sala d’Actes de la Biblioteca Central Comarcal. Pl. de
Sant Antoni, Tàrrega. XERRADA “El patrimoni natural del municipi de Tàrrega”, a càrrec del Sr. Pere Serrano, de Spora,
Serveis Ambientals.
Xerrada per donar a conèixer els valors del patrimoni natural del
municipi de Tàrrega. Es descriuran els principals ambients existents, així com la flora i la fauna pròpia del municipi. Al mateix
temps, es presentaran els treballs que l’Ajuntament de Tàrrega
està realitzant per tal de donar a conèixer el patrimoni natural
del municipi, que es materialitzaran aquesta tardor amb l’edició
d’una exposició itinerant i una publicació divulgativa.

Dimecres, 3 de juny

20:00h Sala d’Actes de la Biblioteca Central Comarcal. Pl. de
Sant Antoni, Tàrrega. XERRADA “El perquè del procés de participació en la planificació de l’aigua , a càrrec del Sr. Gabriel
Borràs i Calvo, coordinador d’àrees de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).

Dijous, 4 de juny

10:30h Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega. Av. de
Tarragona s/n. PRESENTACIÓ del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològica, a càrrec de la Sra. Meritxell
Rota, tècnica del Servei de Producció Agrícola del DAR.

19:00 - 21:00h Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega. Av.
de Tarragona s/n. Producció i TAST DE VINS DO Costers del
Segre.
*Per a més informació i inscripcions, tel. 973 310 715, Sra. Núria
Ubach.

Divendres 5 de juny

20:00h Sala d’Actes de la Biblioteca Central Comarcal. Pl. de
Sant Antoni, Tàrrega. XERRADA “Perú”, a càrrec de Josep
Maria Matas-Arnalot, periodista i escriptor de Turisme i
Gastronomia.

20:00h INAUGURACIÓ de l’exposició “Dones d’Aigua” (vegeu apartat exposicions). Sala d’exposicions temporals del Museu
Comarcal de l’Urgell. C.Major, 11. Tàrrega.
Del 5 de juny al 5 de juliol de 2009. Feiners de 19h a 21h. Festius de 12h. a 14 h. i de 19h a 21h. Exposició en col.laboració amb
la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
*Exposició cedida per CAM- Caja de
Ahorros del Mediterráneo.

22:30h Cine Club La Lloca. Cinemes
Majèstic de Tàrrega.
Entrada econòmica: 2.-euros
PROJECCIÓ de la pel.lícula “Nosotros
alimentamos el mundo”, de Erwin
Wagenhofer.
Interessantíssima pel·lícula documental sobre els aliments i la globalització,
les grans multinacionals alimentàries, els seus executius i els
processos productius. Segurament, tots nosaltres tenim més
a veure amb la fam al nostre món del que ens podem arribar
a imaginar... Imatges impactants, entrevistes inoblidables, en
definitiva, una visió de l’escassetat enmig de l’abundància.

Dissabte, 6 de juny de 2009

11:00h Observació i neteja popular de la llera del riu
Ondara. Punt de trobada: Estanyol dels ànecs (C. Joan Brossa).
Tot passejant descobrirem la flora i la fauna presents al riu Ondara
al seu pas per Tàrrega i tindrem ocasió de retirar tot allò que l’embruta i contamina: papers, plàstics, ampolles de vidre i altres objectes tan sorprenents com inesperats.
El nostre riu és viu, conservem-lo!
Obsequi a tots els assistents amb un tiquet vàlid pel tast
de receptes de caragols ecològics del diumenge 7 de juny
a la Fira de Medi Ambient.
*Amb la col.laboració de GEMA, Grup d’Ecologia i Medi Ambient

10:00h; 12:00h; 17:00h; i 19:00h Visites guiades a
l’abocador i planta de compostatge de Tàrrega.
Sortida i arribada: Estació d’Autobusos de Tàrrega.
Places limitades a 30 persones cada viatge. Obsequi per a tots
els visitants.
On van a parar les deixalles que generem? Sabem realment la
quantitat de residus que es recullen diàriament? Per què és important la recollida de la matèria orgànica? Com es transforma i
per a què s’utilitza?
Aquestes i altres preguntes tenen resposta en aquestes sortides
guiades que ens poden fer prendre consciència de la importància
de la correcta recollida i separació de la brossa.
Obsequi d’un saquet de compost realitzat a la planta de
compostatge de Tàrrega i una flor de temporada per als
assistents.
*Amb la col.laboració del Consorci per a la Gestió dels Residus
Urbans de l’Urgell.
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10a. FIRA DE MEDI AMBIENT
Diumenge, 7 de juny
Plaça de les Nacions sense Estat,
Espai MerCAT i Consell Comarcal de l’Urgell

10:00h

Obertura de la 10ª Fira de Medi Ambient Mercat de productes ecològics i naturals.

10:30h

Obertura de l’Espai MerCAT amb exposicions.

11:00 - 13:00h 	Xerrada i tast de vins. “Introducció a la vitivinicultura biodinàmica”, a càrrec de Josep Torres, de Casa Pardet.
		
Lloc: Sala d’Actes planta baixa del Consell Comarcal de l’Urgell.
11:00h

Tallers del gust, a càrrec de Slow Food Terres de Lleida.
Adreçat als més menuts. Lloc: Carpa Plaça de les Nacions sense Estat

12:00h

Tallers de pa ecològic, a càrrec de Alejandro Guzmán, de Slow Food.
Adreçat a públic familiar. Lloc: Espai Tallers de l’Espai MerCAT.

12:30h	Inauguració oficial amb la periodista i coordinadora de cuina i alimentació de TV3 , Tana Collados acompanyada per les
autoritats locals.
13:00h

Taller demostratiu “La cuina del bressol al bressol”, a càrrec del cuiner Ignasi Fontclara.
Lloc: Sala d’Actes planta baixa del Consell Comarcal de l’Urgell.

13:00 - 16:00h
		

Degustació de receptes de caragols ecològics i cervesa ecològica. Amb Ismael Ferrer i Pep Nogué.
Lloc: Carpa Plaça de les Nacions sense Estat.

18:00h

Tallers del gust, a càrrec de Slow Food Terres de Lleida.
Adreçat als més menuts. Lloc: Carpa Plaça de les Nacions sense Estat.

18:00h

Conferència “Moviment Slow Food”, a càrrec de Montserrat Esquerda i Bosch, Vicepresidenta Catalana de Slow Food.
Lloc: Sala d’Actes planta baixa del Consell Comarcal de l’Urgell.

19:00h

Tallers de pa ecològic, a càrrec de Alejandro Guzmán, de Slow Food. Adreçat a públic familiar.
Lloc: Espai Tallers de l’Espai MerCAT.

19:00h 	Presentació del curs de formació a distància de Producció Agrària Ecològica a càrrec de l’Escola de Capacitació
Agrària de Tàrrega:”Oportunitats formatives en producció agrària ecològica”. Ponent: Joana Amador, directora de l’Escola
Agrària de Manresa. Centre especialitzat en producció ecològica i energies renovables. Lloc: Sala d’Actes planta baixa del
Consell Comarcal de l’Urgell.
21:00h

Cloenda de la 10ª Fira de Medi Ambient

ESPAI PLAÇA DE LES NACIONS I ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

				

Diumenge 7 de juny - DURANT TOT EL DIA
Instal.lació “Bus de l’Aigua” (del 4 al 7 de juny. Horari: matí i tarda).
El Bus de l’Aigua és una exposició itinerant que es desenvolupa al voltant d’una sèrie d’idees i missatges que volen generar una presa de consciència
de la problemàtica de l’aigua i volen aconseguir la implicació en la gestió i l’ús correcte d’aquesta. Bàsicament es pretén conèixer realment el valor
del’aigua, des del punt de vista mediambiental, social i econòmic.
Cadascun dels blocs temàtics o idees s’organitzen i desenvolupen sobre una idea. Amb breus i senzilles explicacions i comentaris es posa especial
interès en el caràcter visual i manipulatiu i s’ha tractat de fomentar la implicació directa del visitant.
*Activitat cedida per CAM-Caja de Ahorros del Mediterráneo
“Ludoteca d’aigua”, a càrrec de El Drapaire Musical
El subtil so de l’aigua ens arriba de la mà del targarí Francesc Miralles, El Drapaire Musical.
Creativitat, reciclatge, reutilització, combinació de sons...Sembla mentida el que podem aconseguir crear a partir d’aquells objectes de la vida quotidiana
que utilitzem...o que ja no utilitzem i, senzillament, experimentar amb l’aigua en un exercici 100% natural que estimularà la nostra ment i els nostres
sentits. Convenient per a tota la família.
“Circuit de vehicles elèctrics”
El públic assistent tindrà l’oportunitat de provar bicicletes, motos i vehicles elèctrics en un recinte preparat per l’Ajuntament a la Plaça de les Nacions.
Vehicles moderns, divertits, i respectuosos amb el medi ambient! Grans i petits esteu convidats a fer un volt. No us ho perdeu!
*Amb la col.laboració de Coswat SL.
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EXPOSICIONS I MOSTRES
PERMANENTS DURANT LA FIRA
Exposició Dones d’aigua
Museu Comarcal de l’Urgell.
Tàrrega. Feiners de 19h a 21h. Festius de 12h. a 14 h. i de 19h a 21h.
Del 5 de juny al 5 de juliol.
Recorregut visual de Tomàs Abella per la vida diària de les dones
de l’Àfrica subsahariana i la seva relació amb l’aigua. Dones d’aigua” pren com a paradigma Etiòpia, el país amb pitjor accés a aigua
potable del món, ja que només disposa d’aquest bé el 24% de la
població. La desertització creixent i les sequeres recurrents en diverses regions del país agreugen encara més el problema. L’exposició exhibeix 40 fotografies sobre unes peanyes peculiars, similars
als bidons que usen les dones etíops per a transportar l’aigua.
Exposició en col.laboració amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
*Exposició cedida per CAM- Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El canvi climàtic
Espai MerCAT. Durant l’horari de la Fira
Una gran exposició que ens presenta les causes, els efectes i les
solucions de l’escalfament global en la biodiversitat i el territori català. El seu objectiu és mostrar de manera visual les evidències de
l’escalfament global sobre el territori català, amb una atenció especial a la biodiversitat, i explicar que s’amaga darrera d’aquest canvi
climàtic a Catalunya, informant sobre les causes que el provoquen
i els efectes que comporta.
*Promogut per: acciónatura; subvencionat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Què són els productes ecològics?
Espai MerCAT. Durant l’horari de la Fira
L’exposició, que consta d’uns plafons explicatius com a element
principal de l’exposició, explica les característiques principals de
la producció agrària i ramadera ecològica, de la transformació dels
aliments ecològics, com identificar-los i els seus principals canals
de distribució. A més, l’exposició compta amb el joc de la producció ecològica dels aliments, una eina didàctica on els nens i nenes
hauran de respondre una sèrie de qüestions i superar unes proves
relacionades amb el contingut de l’exposició.
*Promou: Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció rural, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. Amb la col.laboració del Consell Comarcal de l’Urgell.

Diàleg entre l’home i la terra
Espai MerCAT. Durant l’horari de la Fira.
Exposició sobre les construccions d’arquitectura popular de la
zona de la Serra d’Almenara. La mostra inclourà també una exposició de diverses eines de picapedrer, així com la reproducció d’una
cabana de volta.
*Organitza: Amics de l’Arquitectura Popular.

Els secans vius
Espai MerCAT. Durant l’horari de la Fira.
Els erms i els conreus de secà de les Terres de Lleida -les estepessón un dels hàbitats més singulars de Catalunya, i segurament el
més desconegut. Malgrat les dures condicions del clima hi viuen
espècies vegetals i animals molt escasses a Europa i que no es
troben enlloc més del país. El Projecte per a la Conservació de les
Estepes de Ponent promou la conservació d’aquests hàbitats i de
les espècies animals que hi estan en situació més delicada. Més
enllà de la gestió que se’n pugui fer, és necessari que la població,
tant de les Terres de Ponent com de la resta del país, prengui consciència de l’existència d’aquest patrimoni únic, creat per la natura i
mantingut pels homes i les dones al llarg de milers d’anys.
*Organitza: EGRELL, institució per a l’estudi, Gestió i Recuperació
dels Ecosistemes Lleidatans.
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Els nius dels ocells
Espai MerCAT. Durant l’horari de la Fira.
Exposició de 50 nius naturals de diferents espècies d’ocells. Cada
niu s’acompanya de la fitxa corresponent, dibuix, hàbitat de l’ocell
i fotografia de l’ocell. Entre d’altres, hi ha nius d’oriol, de merla, de
trist, de teixidor, de cuereta blanca, de merla d’aigua, de gratapalles, de reietó... així com també nius originaris d’altres continents.
*Organitza: Grup Ornitològic de Ponent.

ALTRES ACTIVITATS D’INTERÈS
Un arbre per sempre
Estand de l’Ajuntament de Tàrrega. Espai MerCAT. Durant
l’horari de la Fira.
Recordeu el nostre estimat Om de la Plana? Lamentablement, els
anys i la malaltia han fet que ja no estigui entre nosaltres, majestuós i ple de vida, tot donant la benvinguda a aquells que arribaven a Tàrrega o tot dient un “a reveure” a aquells qui marxaven.
El centenari arbre, conegut pels targarins com l’Om de les piscines, esdevingué tot un símbol a la nostra ciutat. El seu record
perdurarà entre nosaltres en forma de petits oms creats a partir
de la seva pròpia fusta tallada. Un bonic record, idea original de
l’escultor targarí Miquel Gascón, que podeu adquirir a l’estand de
l’Ajuntament de Tàrrega al simbòlic preu d’un euro.
*Amb la col.laboració de Centre de Formació La Solana.

Una aromàtica a la vostra vida
Estand del Grup Gema. Espai MerCAT. Durant l’horari de
la Fira.
Farigola, romaní, julivert... les nostres herbes aromàtiques per
excel.lència, que donen color, olor i sobretot, gust a les nostres
receptes i infusions més tradicionals. Emporteu-vos cap a casa la
que més us agradi, poseu-la en un test, en una jardinera, a terra,
a la finestra, al balcó o al jardí. Doneu-li una mica d’aigua, la llum
del sol i tota la vostra cura
*Amb la col.laboració de Gema, Grup d’Ecologia i Medi Ambient.

Anàlisi de la qualitat de l’aigua per a
particulars
Estand de l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega. Durant l’horari de la Fira
El públic de la Fira pot portar una mostra d’aigua de l’aixeta, un
pou, una riera,etc. I mitjançant tècniques d’anàlisi ràpida, els tècnics de l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega us determinaran les característiques bàsiques d’aquesta aigua: nivell de nitrats,
concentració de sals, Ph...Si voleu saber quina és la qualitat de
l’aigua que teniu a casa vostra, ja ho sabeu!
*A càrrec dels tècnics de l’Escola de Capacitació Agrària de
Tàrrega.

ACTE DE RECONEIXEMENT AL
MINISTERI DE MEDI AMBIENT
DE PERÚ
Enguany, Tàrrega convida un país que hagi destacat per la seva
labor de defensa del medi ambient i els ecosistemes.
El país escollit ha estat Perú, en la figura del Ministre de Medi Ambient, el senyor Antonio Brack Egg, ecologista i investigador
peruà, candidat al Premi Príncep d’Astúries a la Concordia 2007.
L’impuls a importants polítiques governamentals del seu Ministeri, i més especialment al projecte presentat a la 14ª conferència
Anual de Canvi Climàtic de Poznan (Polònia), li van valer una dotació de més de 50 milions de dòlars per a la preservació d’una
extensió de boscos de 55 milions d’hectàrees a l’Amazones.
L’Ajuntament de Tàrrega li farà lliurament a d’un reconeixement a
les seves extraordinàries qualitats acadèmiques, personals i professionals.
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