
II FIRA PER LA TRANSICIÓ
Diumenge 9 de JUNY  

TORREDEMBARRA a l 'Envelat  de Cal  Bofill

Organitzat per: Col·laboren:

 

de 10:00 a 15:00 Fira de

 productes i serveis ecosocials

 
EFECTE COLIBRÍ   botiga ecològica

 
TIMUMAMA   porteig i criança natural per nadons

 
ECOSETRILL   olis i vins ecològics

 
BIOPOMPAS   detergents i sabons naturals a granel

 
SARAU   gots reutilitzables i vaixelles compostables

 
LAGRIMUS   productes biològics creats 

a partir de la resina dels avets
 

LES CLANDESTINES   cerveses artesanes
 

LA CISTELLERA   artesana i mestre cistellera
 

MÓN TOCAT   associació de persones 
amb TOC del Baix Penedès

 
FUNDACIÓ PRIVADA ONADA integració laboral

 i social de persones amb 
diversitat funcional i/o trastorn mental

 
ZEROWASTEBCN   treballa per reduir 

el malbaratament i la generació
 de residus a Barcelona

 
FRIDAYS FOR FUTURE

moviment estudiantil internacional impulsats 
per Greta Thunberg amb l'objectiu de declarar 

l'estat d'emergència climàtica
 

LA FÀBRICA EN TRANSICIÓ centre cooperatiu
 

LA NEVERA SOLIDÀRIA iniciativa 
contra el malbaratament alimentari

 
ENGINYERIA SENSE FRONTERES cooperació 

i desenvolupament
 

XARXA DE GOTA EN GOTA
 
 
 

 

de 9:30 a 15:00 Activitats

 

9:30 IOGA A LA PLATJA
porta roba còmoda i quelcom per estirar-te a la platja

activitat gratuïta
 
 

TALLERS
a les 9:30 i les 12:00

dos tallers on aprendrem a fer productes 
de neteja natural per la llar

+ info i inscripcions a secretaria@gepec.cat
 
 

TAULES RODONES
dinamitzades per RÀDIO ONA LA TORRE

 
11:00 TRANSICIÓ CAP A UN NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT

Zerowastebcn - La Fàbrica en Transició 
 Enginyeria Sense Fronteres - La Nevera Solidària

 
12:00 ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

Jaume Marlès, Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
 Associació Mediambiental la Sínia 

 Ramon Ferre, GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Dolors Miquel, recitarà poemes propis 

relacionats amb la natura
 
 

ESPAI DE LECTURA
concurs i llibres

cedits per la Biblioteca Mestra Maria Antònia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 CONCERT de

SUSANNES
 

La cantautora rural Susannes ens captivarà a través 
de les seves cançons on aprofundeix sobre el vincle entre les

dones i la natura i la valoració de la pagesia del territori.

Programa provisional de la fira, si hi esteu interessats/des encara podeu participar-hi enviant un correu a firatransicio@gmail.com


