
És un esdeveniment per promocionar i divulgar els beneficis de viure de forma sostenible i cuidant el medi ambient.
Al llarg de tot el cap de setmana esdevindran diverses activitats, com la venda de productes ecològics, exposició d’articles relacionats 
amb les energies renovables, mobilitat, bioconstrucció o salut, bellesa i artesania, concerts, conferències, tallers i activitats entorn 
la vida saludable. I per als més menuts un espai únic... Serà una trobada per la sostenibilitat, en un ambient lúdic-festiu.

DEL 18 AL 20 DE MAIG / PARC DE L’ALQUENÈNCIA



11h Concert del grup MUSICALM
La música com a , fer entretindre, crear somriures i 
la sensació d’eixe moment en què la gent s’uneix al 
uníson a cantar tots junts.

13h Concert de SEDAJAZZ HAPPY BAND
PPer xiquets i majors. Des de la seua fundació en 
1991, en la xicoteta població de Sedaví, Sedajazz 
s’ha viscut com el lloc de trobada per a crear jazz.

17:30h Concert de ABRAHAM RIVAS
Autodidàcta i multinstrumentista, cançó d’autor en 
valencià.

19h Concert del duet GEM
““Dent de Lleó” és el primer disc d’estudi format per 
10 cançons en valencià totalment noves.

   

10h Exhibició del grup de Danses d’Alzira junt 
a l’Associació Cultural COLLA DE TABAL i 
DOLÇAINA LES RABOSSES.
Fent recorregut al llarg de la ra.

DIUMENGE

19h Concert BURRUEZO & NUR CAMERATA 
(trio). Dervishes & Troubadours
Concert en el que recuperarem històries i melodies 
antigues amb una mirada contemporània.

20:30h Concert de DAZZLING ROAD
Banda de música d’estil black music, en la que gaudi-
rem de gèneres com blues, soul, R'n'B, rock o funk.

11h Classe de Swing
Escola de Ball Black Bottom de swing formada per 
un grup d'amics amb un hobby comú: la música, el 
ball i la cultura dels anys 20, 30 i 40.

12h Exhibició de Swing
Escola de Ball Black Bottom amb música en directe.

17:30h 17:30h Concert del QUINTET CASABLANCA
Quintet de vent amb  repertori que va des de música 
clàssica o boleros a música actual i de pel·lícules.

DISSABTE
18:30h Exhibició del Club Wheeling de 
patinatge d’Alzira
Pertany a la Federació de Patinatge de la Comunitat 
Valenciana, i està federat en la modalitat de 
competició freestyle.

19:30h Concert PLANET 8
GrupGrup de tres membres d’àmplia experiència amb 
un repertori de versions exclusivament de la 
dècada dels 80 com David Bowie, REM, The Smiths, 
Radio Futura, Pixies i altres.

21h Concert XIMO NOGUERA
Future Jazz i Nu Jazz. DJ amb 27 anys d’experiència, 
amb la  selecció i la tècnica com als seus dos pilars 
fonamentals, per oferir sempre al públic el millor a 
cada moment.

DIVENDRES

al llarg de la bioSfira..
Trobada ecològica
Associació Cultural d’Artistes Plàstics Visuals 
d’Alzira i Comarca (ACAPIVAIC).

11h “Classe de meditació”
Salva Iñigo.

11h “Taller de cuina: potència el calci al teu cos”
Miryam Restrepo. Professora de cuina macrobiòtica, 
coaching en nutrició. Ki Punto Ecotienda.  

12h “Pilates per a gent amb problemes d’esquena”
BBorja Gregori. Fisioterapèuta.   

13:00h “Shiatsu”
Sergio Cardenas. Director de l’Escola de Shiatsu Hara 
Do. 

18h “Classe de meditació”
Salva Iñigo.

19h “Pilates bioenergètic”
JoséJosé Tomás Corcoles. Centre Entre el cielo y la tierra.

10h “Autoretrat, troba’t a tu mateix”
Ana Auñón. ACAPIVAIC. 

10h “Cubbá”
Juanpe Cubbá

10h “Sessió d’Asanes i Pranayama”
Kike Oliver. CPYoga Alzira.

DIUMENGE

18h “Taller de cuina de minitapes ecològiques”
Maria Cremades. Escuela de Cocina Cremades.

19h “Descobreix l’artista que portes dins” 
Mai Hidalgo.

19h “Hatha ioga. Obri els teus chakres”
Beatriz González. Centre Entre el cielo y la tierra. 

11h “Risoteràpia”
Tino Blasco. Associació de l’Ullal.

11h “Taller de cuina macrobiòtica: cuina d’estiu”
Kike Oliver. CPYoga Alzira.

11:30h “Classe de meditació”
Salva Iñigo. 

11:30h11:30h “Elaboració de cosmètica natural amb olis 
essencials” 
Rosa i Lola Enguidano. Esencias Matilda S.L.

12h “Taller de postres saludables sense sucre”
Eva Latorre.

17:30h “Farmaciola d’aromateràpia per a l’estiu” 
Rosa i Lola Enguidano. Esencias Matilda S.L.

18h18h “Classe de meditació”
Salva Iñigo. 

DISSABTE

19h “Pilates per adults”
Borja Gregori. Fisioterapèuta.

19h “Taller pràctic de plantes medicinals”
Christian Gilaberte. Membre de l’equip IVATENA, tècnic 
superior en recursos naturals.

19h19h “Taller d’indentificació d’espècies vegetals al 
llarg del parc”
Alumnes Certicat de Professionalitat de Jardins i Zones 
Verdes, promoció IDEA 2017-2018.

.

10h “Dibuixa flors. Art teràpia”
Ana Auñón. ACAPIVAIC.

10h10h “Ioga vinyasa flow. Desperta la teua energia”
Beatriz González. Centre Entre el cielo y la tierra. 

DIVENDRES

11h “Làctics VS begudes vegetals”
Abel Canel. Titulat en Nutrició. Associació 
Mediambiental de la Vall d’Aigües Vives.   

12h“Ecologia profunda i alimentació ecològica. 
Una proposta per una vida conscient”
Pedro Burruezo. 

13h 13h “Avantatges d’un part natural”
Mujeres sabias. 

17h “L’autoconsum fotovoltaic. Funcionament, 
tecnologia i propostes de futur”
Ximo Rosell.

18h “Les arrels del ioga”
Kike Oliver. CPYoga Alzira.

19h 19h “Què és la medicina biològica?”
Jose Peris. Hortolivera.

 

DIUMENGE

18h“Habitacions infantils segures i ecològiques” 
Santi Sais. Mamason.

18:30h “24 hores sense plàstic”
Eva Celaya.

19h Taula redona: “Present i futur del Xùquer” 
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira.

20h20h Taula redona: “Tanquem Cofrents i 
connectem el Sol” 
La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció.

10h “Aromateràpia aplicada a les emocions”
Beatriz Llaosa. Verdenautas

 

11h “Moda circular”
Ignacio Chanzá. Cap d’Innovació de EIT Climate-KIC 
Spain i Coordinador Nacional de Climate-KIC Alumni.

12h Taula redona:“Política forestal i prevenció 
d’incendis”
RRegidoria de Medi Ambient i Servici d’Ocina Verda de 
l’Ajuntament d’Alzira.

13h “Quant costa un plat de macarrons?”
Glòria Candel. Llavorem.

13:30h “Més enllà de lo Bio: una re-evolució”
Ana Isabel Aparicio. Ringana.

17h “Drets econòmics, socials i culturals”
AAmnistia Internacional La Ribera.

   

DISSABTE

19h “La respiració com a tractament front a 
patologies”
José Tomás Corcoles. Centre Entre el cielo y la tierra.

20h “El paper de les renovables en la 
generació d’electricitat a Espanya”
Maria Dolores Furió. Departament d’Economia 
Financera, Universitat de València.

10h10h “Projecte Aulari Passivhaus i Eco-Hort 
Urbà”
CIPFP Luis Suñer Sanchis.

10:30h “Sostenibilitat energètica en la llar”
David Calvo. Monsolar Ingenieria S.L.

        

DIVENDRES

12h “Elaboració artesanal de ciris de cera 
d’abella”
Yanet Lorenzo. Pecoreados.

17h “Taller de fer coixins de llana”
Carles Casas Sitjas. Ecomatalasser.

17h “Taller d’espart per a tota la familia”
Simone Simons. Trendzadesign.

18h 18h “Happening per a tota la 
família”
Mari Carmen Oliver. ACAPIVAIC   

10h a 14h i 16h a 21h
KARS A PEDALS
ROCÒDROM

10h “Passeig en bici”
La Ribera en bici i la Vall de la Casella. Ruta amb visita a 
parcel·les de tarongers biològics.

10:30h 10:30h “Taller d’espart per a tota la familia”
Simone Simons. Trendzadesign.

DIUMENGE

19h “Realització de mandala. Fulles 
acordonades i lectura (exercici de gratitud)”
Elena Gromaz. Pedra, Paper i Tisores.

20h “Taller de manualitats amb plàstic 
reciclat per a tota la família”
AMA Vall d’Aigües Vives.

10h a 14h i 16h a 21h
KARS A PEDALS
ROCÒDROM

10h “La marieta amiga”
Celina Navarro. Productora de mandarina ecològica.

11h “Taller de cuina saludable infantil”
PPatri Aranda.

12h “Taller de cuina amb cuines solars”
AEIOLUZ.

17h “Descobreix l’artista que portes dins”
Mai Hidalgo.

DISSABTE
19h a 21h 
KARS A PEDALS
Fes el teu recorregut amb un vehicle de 0 emissions.

ROCÒDROM
Aprén a escalar en familia.

19h “Enginys eòlics i solars”
AEIOAEIOLUZ

19:30h “Sabors del món: dansa en familia” i 
“Espectacle de danses ètniques”
Anna Mira. Associació Peus Nus.

DIVENDRES

biotallers 


