
La 15a Fira del Medi Ambient de Tàrrega, els dies 
4 i 5 d’octubre, concentra una vuitantena 

d’expositors amb novetats en sostenibilitat i 
ecologia 

La cita conjuga el vessant econòmic de plataforma de 
promoció del sector amb tallers participatius i pedagògics per 

a tota la família 
 

La 15a Fira del Medi Ambient de Tàrrega tindrà lloc els propers dies 4 i 5 d’octubre 
concentrant una vuitantena d’expositors que donaran a conèixer les últimes novetats 
en sostenibilitat, ecologia i qualitat de vida en harmonia amb el medi natural. La capital 
de l’Urgell esdevindrà altre cop un gran aparador d’energies renovables, productes 
agroalimentaris i de proximitat, vehicles híbrids i elèctrics, bioconstrucció, mobiliari, 
gestió de residus, comerç just i entitats de protecció de la biodiversitat. Organitzada 
per les regidories de Promoció Econòmica i Medi Ambient, la cita es distribuirà entre la 
plaça de les Nacions sense Estat, l’Espai MerCAT i el pàrquing de l’Estació 
d’Autobusos, ocupant una superfície total de 3.000 m2.  

La fira romandrà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 
de 10 de la nit, amb entrada gratuïta. El vessant sectorial (plataforma de negoci per 
a empreses) es conjugarà amb un extens programa d’activitats lúdiques de 
sensibilització ecològica (de franc i adreçades al públic familiar) a més d’una 
interessant oferta pedagògica de tallers, xerrades i exposicions. L’esdeveniment 
l’inaugurarà Marta Subirà Roca, directora general de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 
dissabte 4 d’octubre a les 12 del migdia. 

Saunes nòrdiques, biomassa i bioconstrucció destaquen a l’apartat sectorial 

Una de les novetats serà la presentació de saunes i hidromassatges que funcionen 
amb llenya, fabricats als països nòrdics segons les tècniques tradicionals. Les dates 
de la fira, a les portes de l’arribada del fred, són idònies a més per descobrir sistemes 
de calefacció amb biomassa (més econòmics i ecològics) o innovacions en el sector 
de la bioconstrucció, o sigui productes per gaudir de la llar de forma més saludable i 
energèticament més eficient. És el cas, per exemple, de pintures ecològiques, 
aïllaments tèrmics amb revestiments de suro i cel·lulosa, o tècniques de biojardineria 
sostenible. La 15a Fira del Medi Ambient oferirà també al públic l’oportunitat de 
construir un forn de fang tradicional i d’observar un parc temàtic d’energies 
renovables plasmat en una maqueta. A més, s’exposarà la situació actual de 
l’autoconsum fotovoltaic a nivell tècnic, administratiu i legal. 

  

  

 

 



Desfilada canina per promoure l’adopció de gossos 

D’altra banda, repetirà per tercer any consecutiu la desfilada canina de la Societat 
Protectora d’Animals de Tàrrega per promoure l’adopció de gossos, el diumenge 5. 
La fira també donarà cabuda a La Caseta de l’Òliba, projecte del metge naturalista 
Eduard Viver, que presentarà els sis tipus de rapinyaires nocturns que habiten als 
secans de Ponent. Inclou la construcció de caixes niu de fusta que una setmana 
després, el diumenge 12 d’octubre, es penjaran als arbres del Parc de Sant Eloi. El 
món de l’apicultura urbana, una tendència en alça a moltes capitals, també serà 
present de la mà de Mel.lis Serveis Apícoles. Alhora es presentarà una altra curiosa 
pràctica en auge: els galliners de ciutat. 

  

Exposicions: Ecodisseny sostenible i  l’ecosistema del Tibet 

Pel que fa a exposicions, l’Espai MerCAT exhibirà els Premis Disseny per al 
Reciclatge 2013 amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 
Es tracta d’uns guardons que promouen el reciclatge com a eina per prevenir la 
generació de residus i ajudar a allargar el cicle de vida dels productes. L’ARC convoca 
aquest premi cada dos anys per incentivar la incorporació de l’ecodisseny als 
processos productius. Així mateix, l’empresa TSTIL de Calaf mostrarà les últimes 
creacions de complements per a la persona sorgides de pneumàtics reutilitzats. D’altra 
banda, Suport Tibet Associació Cultural porta a la Sala Marsà la mostra Tibet, el 
tercer pol en perill, que alerta sobre les amenaces a les quals s’enfronta l’ecosistema 
dels Himàlaies. Completa aquest apartat dues mostres a l’Espai MerCAT al voltant de 
les fruites: Joan Condal els ha dedicat una sèrie de fotografies mentre que Romi Pijuan 
(Decofruit) exhibirà peces decoratives confeccionades amb aquests sans aliments. 

 

Difusió dels horts urbans de Tàrrega 

Els horts urbans impulsats pel Centre de Formació La Solana de l’Ajuntament de 
Tàrrega des de fa dos anys esdevindran altres protagonistes de la Fira del Medi 
Ambient. Les 28 parcel·les habilitades per a l’autoconsum rebran una visita oberta al 
públic el diumenge 5 complementada amb un taller de l’Escola Agrària de Tàrrega 
sobre el coneixement i l’aprofitament de l’hort ecològic. 

  

Aprendre jugant amb enginys 

Passatemps lúdics per al públic familiar bastiran la parcel·la pedagògica. La 
Companyia Katakrak farà treballar els cinc sentits als menuts de casa amb 
L’Animalada, divertits jocs sorgits de taps, bicicletes, cadires, tubs i altres 
andròmines reaprofitades. També ocuparan un lloc destacat els jocs cedits per 
l’Institut Català de l’Energia, els quals eduquen les noves generacions en la 
conscienciació dels bons hàbits de consum i eficiència. D’altra banda, la Ludoteca 
d’Aigua del Drapaire Musical farà les delícies amb recreacions basades en els sons de 
l’aigua.  

  



Destacada presència de productors agroalimentaris ecològics i de proximitat 

La 15a Fira del Medi Ambient reserva un apartat als productes d’alimentació de 
certificació ecològica: carns, formatges, olis o vins es donaran la mà amb bolets de 
temporada, conserves, embotits, fruites i verdures... procedents del Mercat de La 
Bona Taula, que es desplaça de la plaça del Carme al recinte firal. També es podrà 
trobar planter ecològic d’herbes aromàtiques i medicinals així com estands de dietètica 
i cosmètica natural. Amb la finalitat de donar a conèixer els productes agroalimentaris 
ecològics i de proximitat, aquest any s’ha programat també una degustació de paella 
d’arròs el diumenge 5 al migdia, cuinat a càrrec de l’empresa Safrà de les Garrigues i 
que contindrà ingredients ecològics de productors presents a la fira com carns de 
pollastre i conill, verdures, bolets, oli i safrà. 

  

  

Més informació a:  

www.tarrega.cat 

facebook.com/firamediambient.tarrega 

twitter.com/FiraMATarrega 

  


