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¿a tira  d'Alpicat  se celebra  entre  el Pare del  Molí  i el Pare del  Grao 

Alpicat celebra Ecojardí, un certamen 
dedicat a les plantes i la jardinería 

Text: L.M. 

Fotos : A.B. 

La novena edició de la Fira Ecojardí 
d'Alpicat se celebra entre avui diven-
dres i diumenge vinent amb l'objectiu 
de promocionar conjuntament els ele-
ments de la jardinería amb el gremi 
de terrissaires de Verdú, que tindran 
un estand a la fira. 

L'eslógan de la present edició: Eco
jardí és la pera!, pretén promocionar, 
a mes, la fruita de Ponent. Entre les 
novetats d'enguany cal destacar la 
venda de rams de flors naturals a tres 
euros (fins a un total de 2.000 uni-
tats), i l'oferta de crédits de lliure elec-
ció per ais estudiants de la UdL que 
assisteixin a les jornades técniques 
preparades per l'organització, a mes a 
mes d'un planetari sobre ecología i 
medí ambient que quedará installat 
al costat del pavelló. 

L'espai fíral, que enguany s'ubicará 
al Pare del Molí, amb 27.000 metres 
quadrats, i al Pare del Grao, amb al-
tres 4.000 quadrats, inclourá un circuit 

IX Fira Ecojardí 

Lloc: Pare del Grao, Pare del Molí, Casal 

Municipal i Pavelló Poliesportiu (Alpicat) 

Dies: Del 26 al 28 de marc. 

Horari: De 10.00 a 20.00 hores 

que unirá tots dos recíntes, que resta
ran oberts al públie entre les 10.00 i 
les 20.00 hores. 

La Fira Ecojardí, que será inaugura
da peí conseller de Comerg, Turísme i 
Consum, Pere Esteve, dísposará d'un 
unflable gegant, dirigit ais mes petits, 
com a recurs de difusió ludícofestiu, 
dins el programa de gestió de residus 
municipals, per impulsar la recollida 
selectiva en origen. Els visítants po
dran visitar igualment una exposició 
de productes que han estat produíts a 
partir de materials reciclats, amb el tí-
tol de Et penses que alió que Henees 
no s'aprofita? Comprova-ho! 
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Els organitzadors han preparat tam
bé un complet programa de tallers, 
que ¡nclou una exposició de punta de 
coixí; taller de xanques, malabars ¡ t i -
telles amb material reciclat, a carree 
del grup de Grallers d'Alpicat; taller 
de raku, a carree de 4 mans; taller 
d'educació ambiental amb fabricació 
d'instrumentals musicals amb residus 
sólids no orgánics ¡ un dómino amb 
productes totalment ecológics, a ca
rree d'Ecoart-didáctic; taller de cons-
trucció d'atrapasomnis i d'un tipi in-
censiari, a carree d'Aulas al Sol; taller 
de bonsai, a carree d'Armand Guerra, 
i taller de cistelleria, a carree de Pau 
Trepat. 

Una de les activitats paral-leles de la 
Fira será el tradicional Concurs de D¡-
buixos de la Natura, pensat per a nens 
de 0 a 7 anys i amb tres premis per 
curs, consistents en material escolar i 
de jardinería. Aquest certamen in-
clourá també un Concurs de Contes 
de la Natura per tal de fomentar la 
creativitat i homenatjar la natura amb 

El món de les plantes i de la jardinería 
centra l'Ecojardí d'Alpicat 

la paraula escrita. Aquest concurs está 
adrecat a nens de 7 a 16 anys, els 
quals hauran d'escriure un text amb el 
tema La natura i el Medí Natural. L'or-
ganització ha previst també, com en 
el cas del dibuix, tres premis per curs, 
consistents ¡gualment en material es
colar i de jardinería, a mes d'un premi 
per a l'escola amb mes participants. 

' 
PROGRAMA 

Divendres, 26 de marc 
11.00 hores: 
Recepció deis centres escolars i visita guiada al 
recinte. 
17.00 hores: 
Recepció d'autoritats a l'Ajuntament 
17.30 hores: 
Inauguració de la novena Fira Ecojardi a carree 
del conseller de Comerc, Turisme ¡ Consum de 
la Generalitat, Pere Esteve 
19.00-21.00 hores: 
Jornada técnica. Nou concepte de 
manteniments deis espais verds sostenibles. 
Técnlques actuáis i projectes pioners a 
Espanya i a la resta de la UE 
Moderador: Narciso Pastor, professor d'ETSEA 
Ponents: Jesús Lotina i Rosario Viguera. 

Dissabte, 27 de marc 
9.30-13.15 hores: 
Jornada técnica. Noves tendéncies: a mitjá i 
llarg termini. Evolució futura. 
Moderadora: Pilar Mallol, professora d'ETSEA. 
Ponents: Roser Erltja, Ana Fernández, Josep 
María Llop i Narciso Pastor. 
17.00 hores: 
Lliurament de premis del cinqué Concurs de 
pintura rápida Vila d'Alpicat, al recinte firal. 
22.00 hores: 

\ 

Sopar de l'expositor al pavelló poliesportiu 

Diumenge, 28 de marc 

\ 

12.00 hores: 
Demostració d'art floral a carree de Jordi 
Pascual i Jesús Miranda, de l'escola Smilax, 
Taller de Floristería, al pavelló poliesportiu 
13.00 hores: 
Actuació castellera al recinte firal a carree deis 
Castellers de Lleida 
16.30 hores: 
Espectacle infantil tltulat Reduir, reutilitzar, 
reciclar, a carree d'Scena Difusió, organitzat per 
la Regidoría de Medí Ambient de l'Ajuntament 
d'Alpicat, al pavelló poliesportiu. 
17.30 hores: 
Lliurament de premis del Concurs de Contes i 
Dibuixos de la Natura, al pavelló poliesportiu 
18.30 hores: 
Sorteig de plantes, materials i objectes de jardí 
entre els visitants de la fira 
19.00 hores: 
Cloenda de la novena edició de la Fira Ecojardi, 
a carree del presldent de la Diputado de Lleida, 
Isidre Gavín. 

Actes paral-lels 
Durant tots els dies h¡ haurá instal-lat un ¡nflable 
gegant per difondre entre els petits el programa 
de gestió de residus municipals. També es 
podrá visitar Fexposlció de productes fets a 
partir de materials reclclats. 


