
3 de juliol
  Exida a les 10 del matí el  
Diumenge

  A la Plaça major

10:00 Marxa “ciclo-senderista” a la 
peira. Sortida a la plaça

  Benvinguts a la Peria

  Degustación de tesines ecològiques

  Xarrada-col·loqui: agricultura 
ecològica i moviment social

  Dinar (optatiu): te’l pots emportar tu 
mateix, anar a dinar a casa, o possar 
17€ per a dinar i berenar a la Peira.

  Per 17€ (adult) 7€ (menuts):Entre 
altres coses, cacau de collaret, 
tramussos, amanida, pizza i creïlles. 
Per a dinar, paella vegetariana, 
acompnyat de vi ecològico i per 
tambè postre casolà.

  Visita guiada a la granja.

  Per a fi nalitzar berenar ecològic: 
horxta i fartons

  Adeu a la peira.

Durant tota la jornada els més xicotets 
podran realitzar activitats pensades per 
a ells, des d’una assemblea ecològica 
infantil, jocs tradicionals i activitats 
agroecològiques, sempre acompanyats  
pels nostres voluntaris.

Programa d’activitats Els Patrocinadors:

Postat En Contacte:

Pots contactar amb nosaltres 
mitjançant internet en:

assembleabenifaio.wordpress.com
I pots confi rmar la teva assistència, 
acudint a les nostres assemblees, els 
Dimarts i Dijous a les 22:00 i Diumenge 
a les 20:00, a la Plaça de l’Ajuntament, 
especialment per tenir prevista el menjar. 
Encara que en la plaça sempre sou ben 
rebuts.

  TALLERES DE COCINA MACROBIÓTICA, 
ENERGÉTICA Y NATURAL

Lupe Ros: tlf 686 579 741
mail: lupe.ros.1@gmail.com

ESENCIA DEL BIENESTAR
BENINATUR
CENTRO DE TERAPIAS NATURALES

Acupuntura
Av Caja de Ahorros 73 
telf 647 221 217

C/ Juan José Lorca 6 
telf 658 848 148

Av Reyes Católicos, 21 
telf 96 176 72 22

JORNADA DE 
DEBAT I 

REFLEXIÓ

A LA GRANJA “LA 
PEIRA”

Promogut per 
l’Assemblea 

Ciutadana de 
Benifaió

AGRICULTURA  
ECOLÒGICA 
I MOVIMENT 

SOCIAL



L’assemblea ciutadana de Benifaió està 
formada per un grup de gent diversa, 
no obstant això ens uneix les ganes de 
fomentar la participació ciutadana i el 
desenvolupament comunitari.

Uns dels temes en que centrem la nostra 
atenció es l’alimentació i l’agricultura 
ecològica; que creïuem que es un motor 
fonamental per a assolir el benestar 
mediambiental i social.

Aprendre, coneixer, refl exionar i 
debatre, sobre un desenvolupament 

sostenible amb el medi ambient al 
nostre poble, compartint aquesta 

jornada amb vosaltres.

L’Assemblea ciutadana de Benifaió 
organitza amb la granja la Peira, per a 
totes aquelles persones que estiguen 
interessades, una jornada d’apropament 
a l’alimentació ecològica i saludable.

Així mateix tractarem diversos temes 
com l’optmització dels recursos o el 
desenvolupament de noves formes de 
conrreu.

Qui sóm?

QuÈ volem?

QuÈ anem a Fer?

La Peira es una granja agropecuaria, situada en el terme municipal de Beni-faió, municipi de la Ribera del Xúquer, dins de la provincia de València. Finca de regadiu en la que, junt amb el cultiu del taronjer, hortalitzes, lleguminoses, etc, es dedica a ala cria d´ovelles, cabres, gallines, totes pertanyen a races autòctones.

La Peira es una granja experimental per a projectes i experiències relacionades amb sistemes sustentables, que integren medi ambient, agricultura-ramadería i societat.

Els projectes estan dirigits a aconseguir resultats útils pera a desenvolupar ini-ciatives aplicables directament al camp, però sense oblidar el rigor científi c do-nat que existeix una col.laboració amb tècnics de diferents organismes ofi cials i privats.

La Peira

Perit Agrícola

Pioner en la Comunitat Valenciana 
en l’actual concepte d’Agricultura 
ecològica.

President de la cooperativa familiar “La 
Peira”.

Tractarà temes, com les espècies 
autòctones que hi ha a la granja, les 
noves formes de conreu ecològica, etc.

Els Ponets:

PEP MARTÍ (nascut a Benifaió, 1942):

Enginyer agrícola, universitat Miguel 
Hernandez, Orihola.

Va ser director de sensibilització de la 
plataforma CERAI

Actualment, col.labora amb Pep a la 
Granja.

Membre de la plataforma sobirania 
alimentària.

Tractarà temes com la comercialització, 
grups de consum i venda directa.

Juan Clemente (1981 Petrer, Alacant):


