
La fira agrària de l’Alta Segarra

Més informació a www.firescalaf.cat
Ho organitza: Hi col·labora:

Calaf, 2 i 3 de setembre
Nova Ubicació: Ctra. Llarga (davant del Casal de Calaf)



Presentació

L’Agro Alta Segarra és una proposta firal que va néixer a Calaf el 
2016 amb la voluntat de reivindicar el caràcter agrícola del municipi i 
de la comarca de la qual n’és capital.
 
Després de dos anys d’aturada, aquest 2022 arriba a la seva 
cinquena edició que es celebrarà els dies 2 i 3 de setembre en una 
nova ubicació: a l’esplanada situada davant del Casal de Calaf 
(carretera llarga, 11).

Un any més la fira mantindrà la seva essència i serà un 
esdeveniment professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de 
maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la 
pagesia i dues jornades de ponències per a professionals. Una de 
les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya i el 
que la fa única, és el protagonisme de les màquines en moviment i 
treballant.



Llistat d’expositors

AGRÍCOLA PUIGPIQUÉ - MONTMAJOR  
AGRICOLUM S L - PUJALT 
BAYER
DSP SERVEIS AGRARIS - CONILL PUJALT
EFICAR MOTOR - CALAF  
GRANS DEL LLUÇANÈS - SANT MARTÍ D'ALBARS 
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ - CALAF  
MARTÍ AGRÍCOLA - SANTPEDOR 
SM AGRO - SANT MARTÍ SESGUEIOLES 
RODI MOTOR SERVICES - CALAF 
TALLERS ALENY - CALONGE DE SEGARRA 
TALLERS BASCOMPTE - CALAF  
UNIÓ DE PAGESOS 
VIGERM SL. MAQUINÀRIA AGRÍCOLA VILA -
SANTA COLOMA DE QUERALT
VIRKAR - IGUALADA



Demostracions i activitats espai expositors

Divendres 2 de setembre

• A les 11 h i a les 13 h a l’estand d’Eficar Motor

Sorteig d’una bicicleta cada dues hores. També s’entregarà 
un obsequi a tots els visitants

• A les 16.30 h  a càrrec de Bayer

Solucions Bayer: la digitalització dels productes al servei de 
l'agricultor

De 16.30 h a 17.30 h 
Presentació de resultats i eines digitals (al Casal de Calaf)
De 17.30 h a 18.30 h  
Demostració a camp de les novetats de FieldView i  
sembra variable (al camp) 

• A les 18 h i a les 20 h a l’estand d’Eficar Motor

Sorteig d’una bicicleta cada dues hores. També s’entregarà 
un obsequi a tots els visitants

• A les 18.30 h a càrrec de Rodi Motor Services davant del seu estand

Canvi de neumàtics i tècniques d’estalvi energètic 
El responsable del taller Rodi Motor Services de Calaf, Jordi Márquez, 
farà una demostració de canvi de neumàtics de tractor. Durant l’activitat, 
en Jordi compartirà idees pràctiques per allargar la vida dels neumàtics i 
trucs per rebaixar la despesa del carburant

Regal d'una Kärcher per

la compra de dos 

neumàtics Continental.

Fins a final 

d'existències.



Demostracions i activitats espai expositors

Dissabte 3 de setembre
 
 • De 09h a 11h a càrrec de Maquinària Agrícola Solà i Tallers Bascompte

Viu d’aprop la tecnologia 4.0 
Exposició i demostracions al camp
Portes obertes a Maquinària Agrícola Solà sortint des de la fira
Esmorzar gratuït per a tothom qui contesti aquesta enquesta prèviament

 • A les 11 h i a les 13 h a l’estand d’Eficar Motor

Sorteig d’una bicicleta cada dues hores. També s’entregarà 
un obsequi a tots els visitants

 • A les 12 h a càrrec de Rodi Motor Services davant del seu estand

Canvi de neumàtics i tècniques d’estalvi energètic 
El responsable del taller Rodi Motor Services de Calaf, Jordi Márquez, 
farà una demostració de canvi de neumàtics de tractor. Durant l’activitat, 
en Jordi compartirà idees pràctiques per allargar la vida dels neumàtics i 
trucs per rebaixar la despesa del carburant

Regal d'una Kärcher per 

la compra de dos 

neumàtics Continental. 

Fins a final 

d'existències.

https://solagrupo.com/es/c/agrofira-2022-enquesta-43


Ponències

RECOMEX. Resultats  
d’assaigs i innovacions en  
cultius extensius d’hivern

Equips per aplicació 
variable en agricultura 
de precisió



Jornada tècnica
ivendres 2 de setembre de 2022

Produir per la indústria 
agroalimentària de proximitat

RECOMEX. Resultats 
d’assaigs i innovacions en 
cultius extensius d’hivern

Programa

9.30 h

10.00 h
Moderadors: Sra. Anabel Morales Cooperativa Agrícola Banyoles  
i Sr. Joan Serra IRTA

Climatologia, produccions i qualitat de la campanya 2021-22
Sra. Rosa Bisa ADV Valls del Corb

Desherbatge mecànic de precisió
Sr. Josep Mª Llenes DACC
Sr. Josep Mª Montull UDL

Bioestimulants com a font de nitrogen pels cultius
Sr. Joan Fañé IRTA

10.45 h

11.30 h
Moderadors: Sr. Àngel Arcaya Agroserveis d’Almacelles  
i Sr. Joan Serra IRTA

Densitat i marc de sembra en el cultiu de colza
Sra. Roser Sayeras IRTA

El favó. Noves varietats i interès com a alternativa al pèsol
proteaginós
Sr. Josep Anton Betbesé IRTA

 Lleguminoses com a font de proteïna substitutiva de la carn
Sr. Filiberto Sanchez IRTA

12.15 h
Moderadors: Sra. Cristina Trujillo ADV Cultius Herbacis 
Sostenibles  i Sr. Joan Serra IRTA

Producció de proximitat i sostenible de blats singulars
Sra. Gemma Safont Consorci Gallecs

Producció de cereal d’hivern i proteaginoses per a indústria
Sr. Xavier Solanes ESPORC

Producció de colza per a indústria alimentària
Sr. Aitor Melero Grans del Lluçanés

13.00 h

Presentació

En aquesta jornada, en el marc de la Fira 
Agro Alta Segarra, es posarà especial 
èmfasi en novetats i innovacions que hi ha 
al mercat i que poden ser una oportunitat 
per al sector. Part de la informació que es 
presenta s’ha obtingut en el marc de les 
següents actuacions o projectes:

Plans per la millora de la fertilització agrària.

Activitats demostratives (Operació 
01.02.01 de Transferència Tecnològica 
del PDR de Catalunya 2014-2020):

Foment del desherbatge mecànic en
cereals d’hivern.
Millora de pràctiques agronòmiques en
el conreu de pèsol proteaginós
(MILLOR-PÈSOL)
Estratègies de mitigació de la sequera
en blat fariner.

Grups Operatius (Operació 16.01.01 de 
Cooperació per a la Innovació del PDR de 
Catalunya 2014-2020):

Agricultura de precisió per la millora de
la producció i qualitat del cereal d’hivern
i la seva sostenibilitat.
Desevolupament d’un nou procés
de recuperació d’estruvita potàssica
utilitzable com a fertilitzant amb
aplicació al tractament de purins de porc
(K-EcoFeRtilizer).
Introducció de pràctiques agronòmiques
innovadores en el conreu de la colza
d’hivern per augmentar la producció i la
qualitat (PROCOLZA).
Producció sostenible de civada de
proximitat per l’elaboració de begudes
vegetals (PROCIVADA).



Lloc de realització

Inscripcions

A través de l’IRTA: nscripcions

Per a més informació: 
Sra. Montserrat Palau

 A/e: montserrat.palau@irta.cat

DINAR

poder-se quedar a dinar. 



   
0 Equips per aplicació 

variable en agricultura 
de precisió
Jornada tècnica
Calaf, dissabte 3 de setembre de 2022

Presentació

L’agricultura de precisió ja és una 
realitat que s’aplica a la producció 
agrícola en benefici de la societat, 
del sector agrari i de les explotacions 
agrícoles.

Aquesta tecnologia està present en 
equips de treball quotidians i s’està 
actualitzant i augmentant el seu 
potencial a una gran velocitat.

La jornada vol ser una demostració 
pràctica dels beneficis de l’aplicació 
de l’agricultura de precisió així com 
exposar la forma més rentable 
d’integrar-la dins la nostra explotació.

Lloc de realització

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació:

EA Tàrrega
Tel.: 973 31 07 15
A/e: carles.pedros@gencat.cat

 

Organització

  
220165 / 1,50

 

Col·laboració

 
 

Programa

10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Jordi Badia, alcalde de Calaf.
Sra. Raquel Sánchez, cap de l’OC de l’Anoia del DACC.

10.15 h Aplicació variable de fitosanitaris
Sr. Rossend Bascompte, Tallers Bascompte.

10.45 h Aplicació variable de la dosis de sembra 
Sr. Marcelo Tiraquini, Maquinària Agrícola Solà.

11.15 h Taula rodona entre ponents i participants
Modera: Sr. Carles Pedrós, Escola Agrària de Tàrrega.

11.30 h Cloenda de la jornada

 
              
 
 
 

Fira Agro Alta Segarra 2022

Departament d’Acció Climà�ca, 
Alimentació i Agenda Rural 


