


DADES
•Exposició: FIRAGRI gaudirà d’un espai expositiu a la fira de 16.000 m² dels quals 
9.000 m² estaran ocupats per expositors.

•Carpa-granja: de 400 m2. Dedicada a la ramaderia i que tindrà un format de granja 
on s’hi exposarà una mostra ramadera provinent de 25 explotacions de bestiar, on desta-
quen el boví i oví, entre d’altres.

•Carpa comercial: de 500 m2. Amb 20 estands comercials dels quals 18 estan 
destinats a expositors del sector.

•Carpa d’activitats: de 200 m2. Amb 2 estands on es podrà realitzar degustació 
agroalimentària amb productes de l’Empordà i de Girona.

•Expositors: FIRAGRI, tindrà aproximadament 70 expositors, dels quals un 50% són 
de maquinària petita i mitjana, un 25% de maquinària agrícola gran i l’altre 25% d’exposi-
tors comercials de productes vinculats a l’agricultura i la ramaderia com accessoris, recan-
vis, adobs, ferratges...

INTRODUCCIÓ
FIRAGRI, La Fira Agrícola i Ramadera per excel·lència de les comarques 
de Girona, arriba aquest any a la seva 14ª edició que tindrà lloc  al 
Recinte Firal de Figueres. En aquesta fira el visitant podrà trobar tot 
tipus de maquinària, productes i serveis del sector agrícola i ramader, a 
més a més, d’un ventall d’activitats per a tots els públics, pensades per 
passar un dia en família.



Jornades tècniques 
Centre de Formació Integrat 
Ferran Sunyer i Balaguer 
(Ronda Sud, 3, Figueres)

Divendres 10  de març

_ De 10.15 a 12.15 h      
Més enllà de l’agricultura ecològica
Agricultura orgànica, regeneració de sòls i distribució i aprofitament 
de l'aigua de pluja (disseny Keyline), 
a càrrec de Manel Badia, topògraf especialitzat en disseny keyline i 
Josep Ramon Sainz, enginyer agrònom especialitzat en agricultura 
ecològica.                 
Organitza: Agroassessors Consultors Tècnics , SL.

_ De 12.30 a 13.30 h
Agricultura de precisió amb tecnologia DRON 
a càrrec de Joan Fons, Business Developer Hemav Agrienvironmental.
Organitza: GDT Concessionari HEMAV Girona.

_ De 17.00 a 18.30 h
Dubtes i preguntes freqüents en l’empresa familiar agrària
17.00 h  Inauguració de la jornada, 

a càrrec de Joaquim Suñer, president de JARC Girona.
17.15 h “Herències, successions i transmissions patrimonials en 

el món agrari”, a càrrec de l’advocada Gemma Comajuncosa
18.00 h “Normativa i legislació dels vehicles especials”, a càrrec 

de la unitat de trànsit del Mossos d’Esquadra.
Organitza: JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya)

_ De 19.00 a 21.00 h
Jornada Joves: Noves tecnologies i oportunitats 
“Noves tecnologies aplicades al camp”
“Ajuts a la incorporació de joves; novetats”
“Agrocupa’t”
Organitza: Unió de Pagesos i Joves Unió de Pagesos



Activitats
Espai Gastronòmic
Tast de vins
Divendres 10 de març, a les 18.00 h,
"Els Terrers Empordanesos" a càrrec de Celler Espelt
Taller-tast  d’olis
Dissabte 11 de març les 11.30 h,
“Aprenem a tastar olis de la zona i el vostre si el porteu" a càrrec de Enric 
Murió (propietari del molí ecològic Mas Auró) de Francesc Font i Eduard 
Muixach, tècnics d'Agroassessors.  
Mostra-degustació de productes de l’Empordà
l’Empordà ens dona productes únics i excel·lents, tasta’ls. 
Degustacions de diversos productes fets a la comarca.  
Diorama de ràdio control de maquinària agrícola
Prova les teves habilitats en la conducció de maquinària agrícola amb 
comandament a distància, dins un escenari rural en miniatura; maquinària 
pesant, camps i camins a escala 1/16.
Food Trucks amb toc Firagri
Vine a descobrir quines especialitats han creat els diferents Food Trucks 
amb productes del territori.
Mostra floral i decorativa
A càrrec de l’Ajuntament de Figueres, Àrea de Parcs i Jardins, i Ecoserveis. 
Amb la col·laboració de Vivers Itxart.

Espai Ramaderia 
Mostra de 25 explotacions de bestiar dins la carpa-granja:
• Bestiar Vaquí
• Bestiar Oví
• Rucs i someres de raça catalana
• Cavalls de tir (mulassiers)

Espai d’Activitats Lúdiques
• Exhibició de gos d’atura català, (diumenge a les 12.00 h)
• Exposició de tractors antics
• Passejades en poni
• Cavall mecànic
• Circuit d’aventura amb tirolina
• Activitats infantils


