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Un any més l’Ajuntament de
Torrent, continuant l’ànim
de difondre i promoure el
patrimoni agrícola i la riquesa
mediambiental del terme
municipal, organitza un programa
d’activitats culturals i lúdiques
per a totes les edats que pretén
revitalitzar els coneixements
sobre el sector agroalimentari i la
seua divulgació no sols des d’una
perspectiva local, sinó també
comarcal i provincial.
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Dimecres 25 setembre

Divendres 27 de setembre

Museu Comarcal de l’Horta Sud

Museu Comarcal de l’Horta Sud

9.30-13.00 h. Taller escolar
Alimentació Saludable & Agricultura
Sostenible.

9.30-13.00 h Taller escolar
Alimentació Saludable & Agricultura
Sostenible.

19.00 h. Presentació i taula redona.
La garrofera. Passat, present i futur
d´aquest cultiu.
Importància del cultiu en el passat,
situació actual, possibilitats de
projecció del sector, productes
elaborats a partir de les garrofes...
Amb la col·laboració de Ramón
Merino, José Vilanova.
Ponents: Lluis Fresquet i J. Simó
“Cucala”
Modera: Lluis Fresquet

19.00 h. Taula Redona. Agricultura
Valenciana i ocupació. Reptes de
Futur.
El sector agrari, oportunitats
per a la ocupació. Formació,
profesionalització i regularització
per a l’ocupació. Situació actual i
perspectives de futur.
Ponents:
Vital García-España Serra. Director
de l’Escola de Capatassos Agrícoles
de Catarroja
Helena Cifre. Coordinadora
tècnica de la Societat Espanyola
d’Agricultura Ecològica
Regina Monsalve. Presidenta del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Graduats de València i
Castelló.
Vicent Muñoz. Representant del
Consell Agrari de Torrent
Sonia i Bernat, tècnics ACCO-Manco
Horta Sud
Enrique Torrent Medina. agricultor
Modera: Conxa Medina

20.30 h. Taller per adults de
varietats de garrofes.
Dijous 26 setembre
Museu Comarcal de l’Horta Sud
Dimarts 24 setembre
Museu Comarcal de l’Horta Sud
16.30 h. El Decret 201/2017 de venda
per proximitat de productes primaris
i agroalimentaris.
Ponents:
Juan José Lliso. Enginyer tècnic
agrícola del Servei de Transferència
i Tecnologia de la Conselleria
d’Agricultura.
María Carmen Chinillach. Veterinaria
del Servei de Gestió del Risc
Alimentari de la Conselleria de
Sanitat.
19.30 h. Inauguració de les
exposicions “Garrofera, l’ombra del
Mediterrani” i “Mostra de pintura de
Torrent d’Art”.

18.00 h. Programa La Llavor.
19.00 h. Taula Redona. Actualitat de
l’agricultura valenciana. Els acords
de lliure comerç
Els acords de lliure comerç.
Sudàfrica, Egipte, Marroc i
MERCOSUR. Conseqüències per a
l´agricultura valenciana. Alternatives
per a evitar la crisi i desaparició dels
nostres llauradors.
Ponents:
Víctor Martínez. Director de la
Càtedra d’Estructures Agràries
(UPV)
Carles Peris. Secretari General de la
Unió de Llauradors
Cristòbal Aguado. President de
l’Associació Valenciana d´Agricultors
(AVA)
Modera: Pasqual Moreno
19.00 h. Teatre infantil a la Plaça
Moralets “AiguaJocs, el cicle de
l’aigua”
20.30 h. Taller per adults de farina
de garrofa. Activitat gratuïta. Places
limitades. Tiquets al museu a partir
de les 19.30 hores.

Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March
Carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30. 46900 Torrent
www.museuhortasud.com. museu@museuhortasud.com
Horari de setembre: de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.

20.30 h. Taller per a adults de
cosmètica vegetal. Activitat gratuïta.
Places limitades. Tiquets al museu a
partir de les 19.30 hores.
Dissabte 28 de setembre, 10.30 h
9.30-13.00 h. Visita a les garroferes
centenàries i ornamentals de
Torrent.
Inscripció prèvia 961 588 221
(35 places)
Passejada per garroferars en
producció i abandonats, vivers i
magatzems de garrofes , garroferes
monumentals i garroferes
ornamentals. Amb Francisco José
Arnau i Lluís Fresquet.
Dissabte 26 octubre
Eixida Observatori de Per l’Horta

www.torrent.es

