
l’Alcúdia de Crespins

12 i 13 de juny

Plaça Jaume I

“maneres
sostenibles

de guanyar-se
les garrofes”

Mercat
d’ACÍ

1a edició



11:00 Inauguració fira de productes de la terra
11:00 Música itinerant a càrrec de

Exposició d’aperos.
11:30 Xarrada/taller a càrrec de 

12:00 Tallers de cistelleria

12:00

12:30 a 
càrrec de 

13:00 Xarrada a càrrec de 

 El Palleter Medieval 

Llavors d’ací 

 
  

Associació d’amics del vímet de Vallada. 
 
 

Llavors d’ací 
Verd De Terra 

(durant tot el dia)

 (de 11:30-12:30)

Lloc: carpa
(de 12:00 a 14:00, 4 xiquets per taller)

Lloc: carpa

(de 12:00 a 14:00)

(de 12:30 a 13:30) Lloc: carpa
 

Lloc: Patronat

Extracció de llavors d’una gran varietat d’hortalisses de 
diferents famílies, mètodes, sanitat en la producció de llavors, 
tècniques de recol·lecció, processament i conservació de llavors. 
Reflexió sobre la importància de la conservació de les varietats 

locals.

Presentació del projecte Verd De Terra de producció de verdura. 
Passos cap a l’agricultura sostinguda per la comunitat.

Ludoteca FemJoc a càrrec de la 

Tast de diferents espècies i varietats de fruits locals 

Farigola Produccions

17.00  

Exhibició en directe de cistella. Mestre cisteller 
Ludoteca FemJoc a càrrec de 

Xarrada/taller a càrrec de 

18:00 Xarrada a càrrec de 

18:00 
18:00 

Llavors d’ací 

 
Josep Rosselló i Oltra - IVIA 

Voro Blasco

 

(de 17:00-18:00)

Lloc: carpa
 

Lloc: Patronat

(de 18:00 a 20:00)

Extracció de llavors d’una gran varietat d’hortalisses de 
diferents famílies, mètodes, sanitat en la producció de llavors, 
tècniques de recol·lecció, processament i conservació de llavors. 
Reflexió sobre la importància de la conservació de les varietats 

locals.

Catàleg de varietats tradicionals de l’horticultura de la 

Comunitat  Valenciana.  

la Farigola Produccions

Dissabte, 12 de Juny Diumenge, 13 de Juny
11:00 Obertura de la fira de productes de la terra

12:30 Xarrada a càrrec de 

12:00  Contacontes Eco Planeta 

Miguel Ángel Domene Ruiz - 
Responsable Àrea Alimentació i Salut Grup 
Cooperatiu Cajamar.

 Lloc: Plaça Jaume I

Lloc: Patronat

La contaminació es fa l’ama del planeta. Una marea de plàstics 
cobreix les nostres mars i oceans. I moltes espècies d'animals 
estan en risc d'extinció. Però el pitjor de tot és que la societat ja 
no escolta. Només consumeix i consumeix sense control...

Ús alimentari de la garrofa i els seus coproductes: Contribució 
a la millora nutricional i saludable en la dieta humana.

18:00

20:00  

Xarrada/debat 
a càrrec de

Cloenda de la
fira de productes de
la terra.

Mar Esteve
Enginyera
agrònoma / 
agroecòloga.
Sobirania Alimentaria.
Un consum local per a
un canvi global.

Lloc: Patronat

 MATÍ

VESPRADA

Degut a les mesures per la Covid 19:
És obligatori l’ús de la mascareta i guardar la distància de seguretat 

dins del recinte de la fira. Tots el tallers i xarrades són amb aforament 
limitat, podeu telefonar i reservar al 960901000 (AODL Victoria). 


