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FOTO: Aj. dAlpicat / Durant els dos dies de fira hi ha previst diferents tastos, tallers ¡nfantils i sorteios

S'omplio l'oferto
omb lo porticipoció
d'uno cinquonteno
d'expositors
El conseller Felip Puig inaugura la
fira demà dissabte
Els dies 25 I 26 d'abrll
se celebn Ecoiardf,la
Flra dAlplcat. 20 anys
de fira dedlcada a la
Jardinerla, el Medi amblent
ielComeq, apostant
per una progresslua
professlonalltzacló I lncldlnt
en l'aplicació d'energies
renovables ld'estalvi
energètic.

En aquesta edició tan assenya-

lada, la dels vint anys, Ecojardí

accentua el vessant més profes-

sional, una línia que ja ha vingut
apuntant en els darrers anys. El

certamen s'encara enguany cap a

la cura de l'entorn i el mediambi-
ent, un gir que vol anar més enllà

dhllò que és purament de l'àmbit
de la jardineria, responent també
a una tendència general del mer-

cat i de la societat en què el me-

di ambient ocupa un primer pla

molt rellevant.
Un altre dels objectius és la

promoció dels negocis dedicats a

aquest món: jardf plantes, vivers,
medi ambient o energies renova-

bles. Dins la fira, és tradicional el

concurs de roses, amb la millor
rosa, la més perfumada i la rosa

Pau Casals (rosa blanca). També

cal destacar el concurs per a nens
de dibuixos de la natura, on els

més petits mostren la seva visió

sobre el món natural. llexposició
de bonsais ja és també un clàssic

a la Fira, així com els diversos ta-
llers amb les flors com a temàtica
principal.

V¡!.ES FTOR¡DES

A més, lAjuntament dAlpicat
s'ha adherit al projecte Viles Flo-

rides, una activitat que respon a

una proposta de la CHOC (Confe-

deració d'Horticultura Ornamen-
tal de Catalunya) i que distingeix

aquelles iniciatives de l'àmbit pú-

blic i privat on la flor i la planta or-
namental són protagonistes.

Viles Florides engloba aquells
municipis gue destaquen per lhc-
tuació real, conscient i de llarga

durada en matèria d'enjardina-
ment i millora de l'espai urbà i la
qualitat de vida dels seus habi-
tants,

CARTEI.t CÕILAGE

El cartell dhquesta vintena
edició s'ha elaborat utilitzant la

imatge dels cartells de totes les

edicions anteriors, com una me-
na d'homenatge als vint anys

d'una fira dedicada en primer
pla a la jardineria, medi ambient
i energies renovables. En els seus

inicis, l'objectiu de la Fira era om-
plir Alpicat de jardins, flors o zo-

nes verdes, tant al municipi com
als habitatges particulars.
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Noves edicions dels
concursos de roses i de
pintura ràpida
En el marc daquesta
20a Fira dAlpicat, qu€ se
celebrarà al Parc del Graé,
tindran lloc noua¡nent
dos concursos que ja sin
clàssics dins el Eertamen:
elCorrcurs de Roses i el
Concus. de Pintu¡a Ràp¡da
Vila d'Alpicat.

En el cas del Concurs de Roses, ja

són onze anys de vida d'un con-
curs que s'ha guanyat un espai
propi dins el certamen i s'ha con-
vertit en un dels centres d'atrac-
ció de la Fira. El concurs inclou
premis per a la millor rosa -apar-
tat en què hi haurà tres guar-

dons-, per a la rosa més perfu-
mada -també amb tres premis- i

per a la rosa blanca, que rep el
premi Pau Casals, un guardó únic
cedit per lAjuntament del Ven-
drell, localitat natal del músic.

El concurs, -adreçat a partici-
pants no professionals-, es posa-

rà en marxa demà dissabte a les 9

del matí a la carpa, on estarà ins-

tal.lat el punt de recollida de les

roses i on quedaran exposades

durant tot el dia. Els.participants
hauran d'inscriure la seva rosa

en la categoria que desitgín. No

s'admeten les roses d'hivernacle
i no està permès l'ús d'esprais.

Cada concursant podrà presentar

un màxim de tres exemplars i es

tindrà en compte l'estat de salut
ifloració.

Després de la deliberació i

puntuació de les roses per part
deljurat, a les 13,30 hores es pro-

FOTO: Aj. d'Alpicat / Al recinte
firal s'exposaran també els
productes de comerç local de les

diferents associacions i entitats
participants. També es podrà

veure una mostra i un taller de
bonsais, així com la 3a Mostra
de tractors antics i maquinùrio
agrícolo d'època. Diumenge,

a les 11 del matí, es farà una

demostració d'Agility per a

infants, a càrrec del Club Agility
Alpicat. A les 12, el periodista,

escriptor i gastrònom Enric Ribera
pronunciarà la conferència Les

cuines de Lleida, què bones són!

cedirà al lliurament de premis del
concLrrs, en un acte que se cele-
brarà dins les carpes i que esta-
rà presidit per l'alcalde dAlpicat,
Pau Cabré, i la directora de la Fíra,

la regidora Cristina Badia.
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Pel que fa al Concurs de Pintu-
ra Ràpida, que ja arriba a la seva

16a edició, se celebrarà durant
tot el matí del dissabte, des de les

8.30 fins a les 13.30 hores, sota
l'organització de la regidoria de
Cultura de lAjuntament. Els par-

ticipants es podran inscriure gra-

tuìtament a l'estand del consisto-
ri situat a la carpa principal de la

Fira, on se segellaran les teles. La

recollida de les obres es realitzarà
al pavelló poliesportiu de 13.00 a
1.4.00 hores.

La temàtica per enguany és

lndrets i racons exteriors dAlpi-
cot i les obres, que tindran una
grandària mínima de 65x54 cm,

hauran de reflectir obligatòria-
ment una imatge del municipi. La

tècnica a emprar serà lliure i els
quadres quedaran exposats en

els mateixos cavallets dels parti-
cipants.

El veredicte del jurat es farà
públic el mateix dissabte a les

L4.30 a l'estand de l'Ajuntament,
moment en què es realitzarà el

lliurament de premis. El guardons
que es lliuraran seran el Premi

Ajuntament dAlpicat, de 500 eu-
ros, el Premi Ceràmiques Palau,

de 350, i el Premi Medilast, tam-
bé de 350 euros.
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