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Descobreix el patrimoni natural 
i paisatgístic de Carme amb les 

Rutes de l’aigua.

PARTICIPA EN EL
2n CONCURS

DE PINTURA RÀPIDA
DEL FIRA VERD

DE CARME
Consulta’n les bases a www.carme.cat

o a les nostres xarxes socials.

12a MOSTRA D’ARTESANIA I ANTICS OFICIS
Els carrers del nucli antic de Carme acullen la Mostra d'Artesania 
d'arreu dels Països Catalans on els visitants podran trobar productes 
com ara embotits, mel, plantes medicinals, peces artesanes de 
fusta... A més, en aquesta 12a edició, els productes ecològics i de 
proximitat tindran especial importància. Així mateix, es podrà gaudir 
de les exhibicions singulars d'antics oficis enguany representats pel 
cisteller i el bufador de vidre.

Per als més petits
· TALLER D’ORNITOLOGIA · CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU
I HOTELS D’INSECTES · JUMPING CLAY · JOCS GEGANTS DE FUSTA

· TALLER DE DESTIL·LACIÓ D’ESSÈNCIES I AIGÜES FLORALS
· TALLER DE CISTELLERIA
· ANALÍTICA D’AIGUA I CAPTURA DE MACROINVERTEBRATS
· ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS

TALLERS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Carme està situat al bell mig d'una vall formada per la riera que porta el 
nom del poble amb un clima benigne, de temperatures suaus, i 
predomini del cultiu de cereals i horts a peu de riera. Al llarg de la 
història, l'aigua ha configurat l'economia del municipi i l'ha dotat d'un 
extens patrimoni natural i ha definit el seu singular paisatge. D'aquí Fira 
Verd, una fira singular i única on el visitant pot gaudir d'una trobada en 
què les flors, les plantes, els arbres i els planters són els protagonistes.

22a Fira de floristeria, 
jardineria i complements

Sàlvia: la planta multiusos
La sàlvia és una planta herbàcia de la família de les labiades.               
És originària de la regió mediterrània i destaca perquè es pot utilitzar 
de moltes maneres, ja sigui com a ornament, amb finalitats 
medicinals o en l’entorn culinari.

ÈPOCA DE PLANTACIÓ: cap a finals de la primavera. 
ZONA INDICADA: s’adapta a qualsevol tipus de terra, però es recomana 
plantar-la en terrenys secs i argilosos. També es pot plantar en torretes 
amb un bon sistema de drenatge.
REG: quan la planta és petita, cal mantenir el terra humit. Quan creix, 
se l’ha de regar amb freqüència però sense que el reg sigui abundant. 

Usos destacats de la sàlvia: 
A L’HORT: com a repel·lent de mosques, mosquits i plagues. 
A CASA: amb la crema de fulles per eliminar males olors, per fer 

ambientador o perfumar productes de neteja de la llar.
A LA CUINA: com a aromàtica per donar un gust 

intens i picant a cremes i sucs, aromatitzar oli 
d’oliva o mel o com a edulcorant.
A LA FARMACIOLA: amb propietats 
antiinflamatòries, antisèptiques i 
analgèsiques. 

Salvia officinalis Salvia officinalis 

10 h XERRADA: Introducció a l'aromateràpia | A l'Escorxador 
11 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs de fotografia de Sant Jordi | 
Davant l'Escorxadaor 
11.30 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs infantil de dibuix 
del Fira Verd | Davant l'Escorxador 
12 h INAUGURACIÓ OFICIAL DEL FIRA VERD | Al carrer Sant Jordi 
12.30 h XERRADA: Introducció a l'aromateràpia | A l'Escorxador  
13.30 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs de pintura ràpida 
del Fira Verd | A l'Escorxador


