
S’organitza la primera fira de plantes del segle XXI a Castellar del Vallès el 19 de març  

L’institut de formació professional de  jardineria i agricultura Les Garberes de  Castellar del Vallès, organitza 

la primera edició d’aquesta fira dedicada a les plantes, amb un èmfasi particular sobre aquelles adaptades a 

la sequera, plantes autòctones i varietats locals d’espècies hortícoles.

La fira vol reivindicar el paper que aquest tipus de plantes tindran en el futur, en un context de canvi 

climàtic i sequeres cada cop més freqüents. En el sector més ornamental, estarien les plantes adaptades a la

sequera , i en la vessant més hortícola estarien les varietats  locals i tradicionals.

L’esdeveniment s’adreça tant a professionals del sector (paisatgistes, jardiners, etc.) com a aficionats i 

amants de les plantes. Es vol promoure el coneixement i l’ús d’aquestes espècies i varietats encara poc 

conegudes en els espais verds, jardins i horts. A més de conèixer iniciatives i comprar plantes, els visitants 

també podran intercanviar plantes i llavors amb alguna de les entitats  que tindrà stand.



Durant el matí hi haurà expositors de productors de plantes ornamentals, de llavors de varietats 

tradicionals, de fruiters de varietats antigues, de plantes aromàtiques i medicinals, d’entitats naturalistes i 

d’altres. A més, es realitzaran activitats paral·leles com xerrades, visita al jardí sense reg de  demostració i 

experimentació de l’Institut, i  unes jornades dedicades a les varietats de llavors locals  i tradicionals de 

plantes cultivades. 

Durant la tarda, aprofitant l’escenari de la fira, l’Institut Les Garberes organitzarà la segona edició de La 

Garbera de Ferro, un concurs de proves de caire agrari. La jornada es clourà amb un concert vespertí  per a 

tots els assistents que vulguin quedar-se.

Aquesta fira compta amb el suport de l’Ajuntament de Castellar, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 

la col·laboració de l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), l’estudi de disseny gràfic Asunto Singular, el 

restaurant Garbí de Castellar i l’associació Les Garberes. Per a les xerrades, tallers i dinar cal inscripció 

prèvia.

Per a més informació sobre els expositors, activitats i inscripcions:

Link: https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/general/fira-de-plantes-del-segle-xxi-19-de-marc-a-castellar-del-

valles/
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