
La fira agrària
de l’Alta Segarra
CALAF, 2 i 3 de setembre de 2016

www.calaf.cat

Lloc: 
Zona adjacent al Pavelló
poliesportiu municipal

Horaris:
Divendres: de 10.00 a 18.00 hores
Dissabte: de 10.00 a 14.30 hores



Benvinguts a la primera edició de l’Agro Alta Segarra, 
una proposta firal que neix a Calaf amb la voluntat de 
reivindicar el caràcter agrícola del nostre municipi i de la 
comarca de la qual en som capital. Alhora, aquesta fira, 
organitzada per l'Ajuntament de Calaf amb la 
col·laboració i participació d'empreses com Solà, 
FENDT, Massey Ferguson, Case IH, New Holand, 
Deutz Fahr, Same i John Deere, s'emmarca en la 
voluntat del consistori calafí de potenciar el sector 
primari del territori. Cal tenir en compte que l’Alta 
Segarra és una comarca agrícola, no només en el 
passat i el present, sinó també en el futur.
 
Com veieu, esteu prenent part en un esdeveniment 
professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de 
maquinària, un ampli espai dedicat a productes i 
serveis per a la pagesia i una jornada de ponències 
sectorials. Les màquines en moviment i treballant són 
les grans protagonistes de l’Agro Alta Segarra. L’espai 
de demostracions és un magnífic aparador de les 
millors i més noves propostes de la maquinària agrícola. 
Hi participen set marques de tractors diferents, 
sembradores de darrera generació, cubes, cultivadors, 
equips d’atomització i tractament fitosanitari i tot tipus 
de maquinària agrícola com polvoritzadors, remolcs i 
trituradores.
 
Just al carrer del davant de l’espai de demostracions, 
teniu l’oportunitat de passejar per una completa fira de 
productes i serveis dedicats a l’agricultura. Hi trobareu  
des de recanvis, maquinària auxiliar, drenatges 
agrícoles, maquinària agrícola estàtica, fins a 
pneumàtics, llavors, serveis agraris i informàtica de 
gestió. 
 
Fins i tot, podreu redescobrir com eren els tractors de 
fa uns anys amb els exemplars que portaran els Amics 
del Tractor d’Època del Bages.
 
Com a complement, durant el matí de divendres, podeu 
assistir a les ponències dirigides als professionals del 
món agrari que tindran lloc al restaurant La Bogart.
 
Esperem que en gaudiu i que en pugueu treure el 
màxim profit.
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Programa de ponències
divendres - 2 de setembre

11.30 hores
El pagament verd i els ajuts agrícoles en el futur
Ponent: Jordi Vidal, Secretari Tècnic de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

12.00 hores
La sembra directa
Ponent: Teo Meneses, de Maquinària 
Agrícola Solà

12.30 hores
Drenotube, el sistema de drenatge tot en un
Ponent: Josep Madurell, de Fumoso Industrial, SA

13.00 hores
Com millorar el rendiment i la gestió de la teva 
explotació
Ponent: Francesc Masana, de Agricolum, SL

13.30 hores  
Ponència de cloenda: Les polítiques agràries 
en el marc d’una Catalunya Independent
Ponent: Pep Riera, fundador d’Unió de Pagesos 
i membre de Pagesos per la Independència
Amb la participació d’Antoni Llimona, 
coordinador de Pagesos per la Independència
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Participants a l’Agro Alta Segarra 2016:

Marques de tractors
  ·  CASE
  ·  DEUTZ FAHR
  ·  FENDT
  ·  JOHN DEERE
  ·  MASSEY FERGUSON
  ·  NEW HOLLAND
  ·  SAME

Fabricants de maquinària
  ·  AGRÍCOLA FARGAS
  ·  ALDIMAK
  ·  AMP SPRAYERS 
  ·  GAHER METÀLIC
  ·  GILI GROUP
  ·  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA GIDAR
  ·  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ
  ·  PUNT MECÀNIC BORRÀS
  ·  TALLERS ALENY
  ·  TALLERS BASCOMPTE
  ·  TORRAS, MAQUINÀRIA DEL BAGES
  ·  VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA          

Empreses d’agro serveis
  ·  AGRICOLUM
  ·  AGRIPLANT HUGUET 
  ·  DSP SERVEIS AGRARIS
  ·  FUMOSO INDUSTRIAL
  ·  INTERFLUID HIDRÀULICA
  ·  NUTRISET
  ·  PNEUMÀTICS RODI

Entitats
  · AMICS DEL TRACTOR D’ÈPOCA
 DEL BAGES  
  ·   JOVES AGRICULTORS I RAMADERS
 DE CATALUNYA (JARC)
  ·   UNIÓ DE PAGESOS



Organitza:

Coordina:

Col·labora:


