
10h – INICI de la Fira.

10:30h-11:00h (estand Tracta’m) – Estiraments i respiració per començar el dia.

Comencem el dia amb bona salut i cura personal de la mà de les fisioterapeutes de Tracta’m.

11:30h-12:00h (estand Camins Km0) – Dissenya la teva rajola jujoliana!

La canalla podrà dissenyar la seva pròpia rajola al més pur estil modernista gràcies als 
materials i guiatge de la gent de Camins km0.

12:00h-12:30h (estand Cooperacció) – Presentació del “Diagnòstic feminista de les lluites 
mediambientals del Camp de Tarragona”.

Les companyes de CooperAcció ens apropen a les dones que participen en entitats 
defensores del medi ambient, que denuncien situacions d’injustícia ambiental i dediquen les 
seves vides a protegir allò que ens fa mantenir-nos en vida.

12:30h-13:00h (estand Xarxa Mosaic de Secà) – Presentació del nou vermut de Tres Cadires.

La Xarxa Mosaic de Secà ens deixarà tastar aquest vermut artesà elaborat amb plantes 
autòctones de Ponent i macerat en vi. Un paisatge olfactiu i gustatiu entre vinyes, oliveres, 
timonedes i garrigues de Ponent.

13:00h-13:30h (estand CoopCamp)– Entrega de premis de la Gimcana Cooperativa!

El botí del malvat Capital Pastanegra serà repartit a sorteig entre els participants de la 
Gimcana cooperativa celebrada els dies 8, 9 i 10 de juny. Els CoopeCorsaris seran els 
encarregats de repartir els premis des del seu vaixell de la carpa de CoopCamp.

I, durant tot el dia…

(Estand Gam_Lab) Tastets de les capses d’aprenentatge Aula d’Aventura.

La cooperativa Gam_Lab farà exposicions de les capses d’aprenentatge, demostracions i 
cercaviles.

(Estand Formació i Treball) Exhibició del tricicle elèctric i Botiga Roba Amiga.

Les companyes de Formació i Treball faran una exhibició del seu tricicle elèctric i muntaran un 
punt de venda de roba de la Botiga Roba Amiga.

(Estand Circulars) Taller d’embolcalls de tela encerats. 

El projecte Circulars us proposa que feu el vostre embolcall encerat. Elles posen la tela, la cera 
d’abella, els materials i el mètode. Només calen ganes d’embolicar els aliments i de reduir el 
residu!

(Estand Escamot) Vine a fer la ITV de la teva bici. 

Els mecànics de l’Escamot faran una ullada a la teva bici i diagnosticaran possibles avaries 
per garantir que fas una circulació del tot segura. 

(Estand d’El Far Cooperatiu) – Comunicació transformadora i participativa. Retallem, 
enganxem, dibuixem i esborrem!

A través d’un mural compartit, les companyes d’El Far Cooperatiu ens ajuden a repensar els 
conceptes per comunicar-los en positiu. 
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