
XI FIRA DE LA FLOR 
I EL PLANTER

DIUMENGE 7 D'ABRIL

Programa d'activitats 2019



SALUTACIÓ

Ja arriba l'11a edició de la Fira de la Flor i el Planter de Salt. Una fira molt nostra, que ens evoca 
als nostres orígens del món de la pagesia i dels hortelans. Una fira que ens recorda d’on venim i 
qui som i que ens ajuda a projectar-nos com una vila sostenible, que estima i cuida el seu passat 
i té molt present les seves arrels.

Des d’aquesta fira volem fomentar la biodiversitat de les hortes i camps del nostre entorn natu-
ral, així com el planter autòcton. Aquesta és també la seva essència, potenciar i donar a conèixer 
el planter de casa nostra per fomentar i promocionar els productes de proximitat. 

A més, cada any treballem per dotar-la de nous continguts d’interès per fomentar una vessant 
divulgativa que ens apropi a nous coneixements. Aquest any, en concret, destinarem la jornada 
tècnica a parlar de la qualitat dels aliments ecològics i la salut. Un tipus de producte que ja ha 
passat a ser habitual del nostre cistell de la compra.

La celebració de la Fira de la Flor i el Planter també és motiu d’alegria perquè és la primera de les 
diferents fires que podrem gaudir a Salt durant els pròxims mesos. Sortiu, passegeu i compartiu 
Salt, perquè Salt es viu!

Jordi Viñas
Alcalde de Salt



DIUMENGE 31 DE MARÇ
Coneix les Deveses de Salt d’una manera diferent! 

PAP SALT és un itinerari per les Deveses de Salt per a descobrir les intervencions de 7 artistes 
contemporanis ubicades en diversos indrets d’aquest paisatge privilegiat. Amb aquesta proposta 
dirigida a tots els públics es vol posar en valor el patrimoni natural del municipi i crear sinergies 
entre natura i art contemporani.

El recorregut guiat s’inicia davant el Teatre Municipal Can Panxut a les 12 i a les 16 h i compta amb 
la participació dels artistes. Les intervencions artístiques, realitzades per Dani Galindo, Delphine 
Labedan, Jordi Armengol, Jordi Morell, Lourdes Mondéjar, Mim Juncà  i Providència Casals estan 
distribuïdes a l’entorn del safareig de les Dones.

Inscripcions gratuïtes a:
comacros@salt.cat, promociodelaciutat@salt.cat o al telèfon 972 23 16 81
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DIVENDRES 5 D’ABRIL
Jornada tècnica: 
 “Qualitat dels aliments ecològics i salut”
En els últims anys, la producció i en conseqüència l’alimentació ecològica continuen creixent a casa 
nostra i els seus productes han passat a ser habituals a la cistella de la compra del consumidor 
conscient que busca tenir un estil de vida més saludable.
Ara bé, sabem que per les tècniques agroecològiques utilitzades no tindran residus de plaguicides 
ni productes contaminants a nivells significatius, però podem afirmar que tindran repercussió en 
la qualitat dels productes obtinguts? Contingut en minerals, vitamines, matèria seca i d’altres 
paràmetres que fan que els aliments siguin més saludables, nutritius i gustosos.
Aquestes i d’altres qüestions relacionades amb la qualitat seran l’objecte d’aquesta jornada.

PROGRAMA
17.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació.

17.45 h Benvinguda a la jornada:
Sra. Marta Guillaumes, regidora d’Entorn Natural i Medi Ambient.
Sr. Manel Carbó, serveis territorials del DARP a Girona

18 h Importància de la fertilitat natural del sòl per la salut de la terra, plantes, animals i home. Els 
efectes negatius dels fertilitzants sintètics sobre la fertilitat natural del sòl i la qualitat dels aliments. 
Agricultura ecològica i canvi climàtic.

18.45 h Torn obert de preguntes i debat.

19 h Els diferents aspectes de la qualitat dels aliments: nutricional, organolèptica i funcional. 

Pesticides i additius en els aliments ecològics. Aliments ecològics i prevenció de malalties.
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20 h Torn obert de preguntes i debat.

20.30 h Cloenda de la Jornada.
Les ponències aniran a càrrec del Sr. Matteo Giannattasio, metge i enginyer agrònom. Exresponsable 
del màster en agricultura ecològica de la Facultat d’Agricultura de la Universitat de Nàpols i professor 
del curs «Qualitat dels aliments i salut dels consumidors» de la Universitat de Padua.

Lloc de realització:
Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
c/ Sant Antoni, 1
17190 - Salt

Inscripcions: 
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través dels següents canals:

- Serveis Territorials DARP a Girona (Sr. Manel Carbó)
   Tel. 872 97 52 48 - A/e: manel.carbo@gencat.cat

- A través del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

- Oficina de promoció de la ciutat de l’Ajuntament de Salt: 
   Tel. 972 24 91 91 (ext. 1262 o 2301) - A/e. promociodelaciutat@salt.cat

Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya.
Amb el suport de l'Ajuntament de Salt.
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10.30 h Benvinguda a la XI Fira de la flor i el planter.

10.30 a 13.30 h Modela una flor amb Jumping Clay. Coneixes aquesta argila moderna  molt suau 
i fàcil de manipular? Gaudeix fent la teva pròpia flor amb Jumping Clay, tria model, color, i forma. 
Nosaltres et proposem i tu esculls o inventes la teva flor.  Taller per a nens i nenes de totes les edats.

11h Taller d’esqueixos de plantes aromàtiques, a càrrec dels alumnes i professors del cicle de 
jardineria i floristeria de l’INS Salvador Espriu. 

12 h Taller «Fer un kokedama», la tècnica de plantar sense test: taller pràctic on cada participant 
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planta crassa, autòctona. El substrat s’embolcalla amb molsa (Hypnum cupressiforme) lligada amb 
cordill. El resultat és una esfera verda, amb una planta al capdamunt. Places limitades. 
Durada: 2 hores. 

DURANT TOTA LA JORNADA

JUGUITOKI, espai lúdic de jocs gegants per a totes les edats
No sabem quin triar.... tothom n’escull un de diferent.... què us sembla aquest?, o aquell?
Col·lecció de jocs gegants i sonors. N’hi trobaràs de musicals, de punteria, d’habilitat, d’enginy, de 
cooperació... i TOTS els jocs SONEN!!!
Els jocs de JUGUITOKI s’han creat perquè encara que  estiguis jugant a un joc que no és un instrument 
i, sense el propòsit de fer música, el joc soni musicalment... i sona bé! (o això intentem...).
A càrrec de El taller de les músiques.
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Després de les bones sensacions que vam tenir l’any passat, en el que va suposar la nostra primera 
participació a la Fira de la Flor i el Planter, aquest any volem repetir; així que, durant tot el matí 
ens trobareu amb aquelles propostes que van tenir més èxit i d’altres que segur també agradaran. 
El nostre objectiu dins la fira és  crear un espai per fomentar l’intercanvi de coneixements i la  
cooperació entre aficionats a l’agricultura ecològica , tant si es disposa d’un petit terrat com si es 
sembra tota una  hectàrea .

De nou volem promoure l’ intercanvi de llavors per conèixer, provar  i recuperar tot tipus de 
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També oferirem el taller familiar de repicat de llavors perquè els més petits remenin la terra i 
coneguin aquesta pràctica per fer planter que ja  feien els nostres besavis . 

A més, trobareu planter de diferents varietats de plantes aromàtiques i fruiters que creixen al 
nostre hort-jardí; i per donar aroma i sabor a la jornada, us recomanem que no us perdeu el tastet 
d’infusions elaborades a base de plantes cultivades, algunes d’elles, a l’hort-jardí de l’Ateneu.
I, si teniu interès i curiositat per conèixer el nostre projecte podem aprofitar l’ocasió per parlar-
ne, potser us animeu a participar-hi. A la comissió pagesa de l’Ateneu estem oberts a noves 
incorporacions!  

Així que si l’any passat us ho vàreu perdre, teniu ara una nova oportunitat de gaudir d’unes activitats 
preparades amb l’entusiasme que ens transmet l’activitat hortícola.  

A càrrec de la Comissió Pagesa de l’Ateneu Popular de la Coma Cros.

No et perdis l’esmorzar de 
pagès al bar de la fira! 
A càrrec de l'Associació Kinbédeball

I per acabar-ho d’arrodonir...



Concurs d’aparadors: el comerç aporta la seva 
llavor decorant els seus aparadors amb idees molt originals! 
del dilluns 1 al diumenge 7 d’abril

01 Auria Boutique
C/ Major, 11

02 Farmàcia Major 20
C/ Major, 20

03 La Cooperativa del Veïnat 
C/ Major, 78

04 Pastisseria Margenat  
C/ Abat Oliba, 10

05 La Caseta de Cosir 
C/ Major, 55

06 CB Sabaters 
C/ Major, 29

07 Foto Duch 
Pl. Catalunya, 5

08 Fonoll Teràpies Naturals, 
Herbolari i Dietètica 
Pl. Catalunya, 5

09 Perruqueria + W@pas & Cap Poll
Pg. Països Catalans, 61

10 Farmàcia Ordis 
Pg. Països Catalans, 65

11 Estampacions Escorsó 
C/ Dr. Ferran, 31

12 Farmàcia Muñoz Cubillo
Pg. Països Catalans, 145 

13 Mercat Municipal de Salt
Pg. Països Catalans, 192

14 Farmàcia La Moreneta 
C/ Moreneta, 39 

15 Llenceria Dohe 
C/ Roca Delpech, 91

16 Farmàcia Josefina Escatllar 
C/ Guilleries, 60
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17 Farmàcia de la Plaça dels Peixos 
C/ Esteve Vila, 1

18 Espai Salut 
C/ Sant Dionís, 45

19 Persianes Salt 
C/ Major, 292  

20 Espai amb Cor (Càritas)
C/ Marquès de Camps, 6

21 Cal Cisteller 
C/ Major, 215-217

22 Farmàcia Rocas 
C/ Major, 269

23 Farmàcia Jubero 
C/ Major, 157

24 Òptica Salt 
C/ Àngel Guimerà, 75 

25 Farmàcia Maria Soledad Nieto 
C/ Àngel Guimerà, 75

26 Local Associació de Veïns del Barri 
Centre i Juguem: Fem créixer el barri
C/ Àngel Guimerà, 76 

27 Mickey Montse 
C/ Manuel de Falla, 44

Foto de l'aparador guanyador de l'edició del 2018: Farmàcia Plaça dels Peixos
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Setmana gastronÒmica
El plat de l’horta˝ als restaurants de Salt 
del dilluns 1 al diumenge 7 d’abril
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01 Restaurant El Petit Racó 
Carxofes de l’horta a l’estil romà
Pl. de la Vila, 12       
Tel. 972 24 21 46 

02 Restaurant Muriel
Pisto amb ou i verdures de l’horta
C/ Llarg, 34-36     
Tel. 972 23 89 22

03 Restaurant Can Pep 
Verdures de l’horta amb salsa romesco
C/ Major, 298 
Tel. 972 66 39 41

04 Restaurant Serrallonga
Trinxat de l’horta d’en Pujol
C/ Major, 194    
 Tel. 972 40 21 68

05 Bar Olivet 
Trinxat de patates i cols de l’horta
C/ Manuel de Falla, 38      
Tel. 674 19 74 14 

06 Restaurant Nupi 
Carpaccio de verdures de l’horta amb formatge 
de cabra i vinagreta de fruits secs
C/ Major, 156    
 Tel. 972 90 90 88



07 Restaurant Can Ricard 
Arròs de verdures de l’horta 
C/ Major, 120 
Tel. 972 40 13 90

08 Tastifí Cuinats 
Saltejat de cebetes de l’horta amb xipirons
C/ Major, 145 
Tel. 972 23 60 50

09 Restaurant Glacé 
Tajine de verdures de l’horta i carn
Pl. Catalunya, 5            
Tel. 972 40 69 37 

10 L’Antull Restaurant
Crema de pèsols de l’horta de Salt amb ou 
potxat i oli de tòfona negra
Pg. Marquès de Camps, 51     
 Tel. 972 40 06 23

11 Bar de tapes la Gallega
Calamarset tendre a la planxa amb espàrrec 
de l'horta
C/ Rafael Masó, 58     
Tel. 972 24 23 44

· El «plat de l'horta» pot ésser servit com a plat únic i/o formar part del menú del dia.
· Consulteu el dia de descans setmanal.
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I no us perdeu l’exposiciÓ dels plafons 
realitzats per les escoles de Salt 

amb motiu de la Fira! Hi han participat:
Escola Gegant del Rec, Escola Mas Masó, Escola Silvestre Santaló, Escola La Farga, Escola El Pla, 

Escola Veïnat, Escola Les Deveses, Escola Les Arrels, Col·legi Pompeu Fabra, 
Escola FEDAC Salt, Escola Pia i l’Escola d’art Paco Morgado que, a més, 

ha fet un photocall per fer-vos fotos divertides a la fira!

organitza_ col·labora_


