
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2022

Diumenge 3 d’abril
Parc Monar de 9 h a 14 h



SALUTACIÓ
Salt és terra de fires i, després de l’obligat parèntesi al qual ens han obligat les 
restriccions per fer front a la Covid, aquest 2022 l’encarem amb tota la il·lusió  
per recuperar aquest esperit saltenc. La Fira de la Flor i el Planter n’és un 
exemple i en la seva 12a edició tornarà a lluir amb les seves millors gales.

Estem davant d’una mostra arrelada al municipi, al món de la pagesia i dels 
hortolans, i que al mateix temps ens permet projectar una contundent aposta 
per fomentar una vila sostenible. I, tot plegat, sense deixar de promoure la 
biodiversitat de les hortes i les deveses.

Com a novetat d’enguany, totalment emmarcada dins la filosofia de la Fira, 
hem programat una visita guiada que us permetrà fer un viatge a través de la 
història, resseguint la séquia Monar, descobrint personatges, indrets i 
esdeveniments que ens han dotat d’una personalitat única.

Afegint noves propostes atractives i consolidant les clàssiques, la Fira de la 
Flor i el Planter reprèn la seva activitat i ens permet, més que mai, sentir-nos  
orgullosos del nostre entorn i els seus preuats productes. Un goig poder 
tornar-ne a gaudir i presumir de Salt. Us hi esperem!

Jordi Viñas
Alcalde de Salt



DIVENDRES 1 D’ABRIL
JORNADA TÈCNICA

“ESPÈCIES SILVESTRES COMESTIBLES: ELEMENTS CLAU PER LA 
DIVERSIFICACIÓ SOSTENIBLE DE L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ”

Les espècies silvestres comestibles formen un nombrós grup d’espècies, que 

més enllà de la seva comestibilitat i alt valor organolèptic es caracteritzen per 

una gran adaptació a les condicions ambientals locals i també pel seu 

coneixement i consum encara molt minoritari. Alhora, moltes d’elles 

presenten unes característiques molt adequades per al cultiu, amb una baixa 

intervenció agronòmica i elevada sostenibilitat. Amb aquest context i d’acord 

amb nombroses evidències científiques, cal promoure de nou el seu cultiu i 

consum com a element clau per dinamitzar i diversificar l’agricultura en un 

moment de crisi de preus, emergència climàtica i de desconnexió evident 

entre camp-ciutat palesa en la major part de consumidors. 



PROGRAMA DE LA JORNADA

Potencial de cultiu: elecció de les espècies més adequades, 
sostenibilitat i viabilitat econòmica.

Valor organolèptic i nutricional: com les consumim, perquè i com 
poden ser introduïdes al mercat.

Inscripcions, benvinguda i presentació de la sessió a càrrec del 
Sr. Àlex Barceló, Regidor d’Entron Urbà i el Sr. Manel Carbó, del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya.

17.30 h

Estat actual del coneixement i us d’espècies silvestres 
comestibles i contextualització en l’escenari d’emergència 
climàtica i de desconnexió entre camp-ciutat.

17.40 h

18.30 h

19.15 h

Cloenda de la Jornada.20 h



Les ponències aniran a càrrec del Sr. Marc Talavera Roma, doctor en Biologia 
per la UB i president del Col·lectiu Eixarcolant.  Especialitzat en etnobotànica, 
agroecologia i comunicació científica.

Lloc de realització:
Aula UNED (Edifici de la Factoria Cultural Coma Cros - c/ Sant Antoni, 1).

Inscripcions: 
Activitat gratuïta amb inscripcions obligatòries a RuralCat.
(https://ruralcat.gencat.cat) 

Organitza:
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

Col·labora: 
Ajuntament de Salt i Col·lectiu Eixarcolant.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents hauran de seguir les 
mesures de prevenció establertes amb motiu de la COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori 
durant tota la jornada. 



DISSABTE 2 D’ABRIL
VISITA GUIADA PER LES HORTES DE SALT

Proposem un viatge a través de la història tot passejant pel nostre entorn 
natural, resseguint la séquia Monar, artèria principal que ha donat vida al 
territori durant segles, i descobrint personatges, indrets i esdeveniments que 
li han conferit a les nostres hortes i deveses una personalitat única. 

A càrrec de l’Associació Milfulles.

Lloc de trobada: 
A les 16:30h a la Sínia del Parc Monar de Salt.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a:
promociodelaciutat@salt.cat
Places limitades.



DIUMENGE 3 D’ABRIL
De 9 h a 14 h al Parc Monar

FIRA DE LA FLOR I EL PLANTER 
Planter de Salt i ecològic, arbres fruiters, flors, plantes medicinals i 
aromàtiques, estructures vegetals, eines i molt més!

Inauguració i entrega del premi guanyador del Concurs 
d’Aparadors.

10.30 h

Taller de repicar llavors. Adreçat a un públic familiar amb 
l’objectiu de conèixer aquesta pràctica i que els i les participants 
puguin endur-se els alvèols a casa.

11 h

ACTIVITATS 3 D’ABRIL



I A MÉS A MÉS...

Ara, cada joguina només serveix per una sola cosa i cada comandament dóna 

una sola ordre. Això fa que la nostra imaginació es vagi fent petita sense que 

ens en adonem. Cal doncs estimular-la i buscar una segona vida als objectes 

quotidians que ja no fem servir i que sempre havíem pensat que només servien 

per fer una sola cosa.

És una petita revolució. Si abans una nina servia per a tot: pentinar, donar el 

biberó, vestir etc i ara necessites una nina per a cada cosa, potser és hora que 

aquelles coses que pensàvem que només servien per una sola cosa serveixin 

per més.

Gargot de Joc: l’altra vida de les coses! Jocs per a petits 
i grans 

10.30 h - 14 h



DURANT TOTA LA JORNADA...
3a FIRA D’INTERCANVI DE LLAVORS

Punt d’intercanvi de llavors, coordinat per l'Associació Milfulles que es nodrirà 

amb material propi i amb les llavors que portin les persones interessades en 

aquesta proposta i es promourà l’intercanvi entre elles, mostrant la forma 

òptima de conservar-les. Qui vulgui participar en l’intercanvi pot portar les 

seves llavors i triar-ne d’entre les que s’ofereixen al petit banc de llavors de la 

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

Col·laboren:

L’Associació Milfulles, la Comissió Pagesa de l'Ateneu de la Coma Cros i 

l'alumnat del Cicle Formatiu de Jardineria i Horticultura   de l'IES Salvador 

Espriu.



DURANT TOTA LA JORNADA...
EXPOSICIÓ DE PLAFONS TEMÀTICS REALITZATS PER 
LES ESCOLES DE SALT

Us convidem a gaudir de l'exposició dels plafons realitzats pels nens i nenes de 

les escoles de Salt amb motiu de la fira! 

Hi han participat:
Escola Gegant del Rec, Escola Mas Masó, Escola Silvestre Santaló, Escola El 
Pla, Escola Veïnat, Escola Les Arrels, Col·legi Pompeu Fabra, Escola FEDAC Salt 
i Escola Pia.



CONCURS D’APARADORS

Del dilluns  28 de març al diumenge 3 d’abril el comerç aporta la seva llavor 

decorant els seus aparadors amb idees molt originals! 

Segueix les seves propostes a les xarxes socials de l’Ajuntament de Salt!




