Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN
(L’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Baixa Cerdanya, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i la Vall d'Aran)
TALLERS AMB ALIMENTS ECOLÒGICS
Dia i hora

27 d'abril, de 17.00 h. a 19.00 h

Localització

Plaça de les escoles s/n 25595 Burg (Pallars Sobirà)

Organització

Associació d'Agros

L'Espai Tomata us ofereix dos tallers simultanis. Un d'elaboració de llet de cabra
ecològica de Vilavella, de la mà de Mariano Gonzalvo. I un altre de com fer galetes i
magdalenes ecològiques amb la farina de la Garbiana pagesa, de la mà de Laura
Masó i Carles Guirado. L'activitat és gratuïta.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.laccb.cat i www.viulaterra.cat

TAST GUIAT AMB SLOW FOOD PIRINEUS
Dia i hora

28 d'abril, d’11.00 h. a 13.00 h.

Localització

Plaça de les escoles s/n 25595 Burg (Pallars Sobirà)

Organització

Associació d'Agros

L'Espai Tomata i Slow Food Pirineus, tasts guiats amb dos cuiners i tres productors
ecològics del Pallars. Mariano Gonzalvo (Lo Paller del Coc) i Teresa Segura (Espai
Tomata) cuinaran els productes ecològics d’Oriol Pallarès de És Pallarès (conserves i
embotits), Pere Vilavella de Formatges Vilavella (llet i formatge de cabra) i Natxo
Castellarnau de Vitacarn (carn de vedella). Activitat gratuïta.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.laccb.cat i www.viulaterra.cat

VISITA GUIADA CAMPS I TALLERS
Dia i hora

4 de maig, a les 11.00 h.

Localització

Herboristeria Nogué 25717 Ossera

Organització

Herboristeria Nogué cultiu plantes medicinals ecològiques

Es tracta de veure camps i tallers i la nostra botiga amb els productes acabats.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.herbesossera.com
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA
(L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el
Vallès Occidental, el Vallès Oriental)
PRESENTACIÓ DE LA NOVA GUIA D'OPERADORS DEL CCPAE
Dia i hora

25 d’abril, 12.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi- Sala 1 (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Presentació de la nova Guia d'Operadors del CCPAE, amb totes les seves
funcionalitats. Introducció sobre la importància de la certificació i sobre la importància
de saber identificar correctament els aliments ecològics i com esbrinar si els que els
produeixen/elaboren/comercialitzen estan sota control d'una entitat de certificació. A
càrrec del Daniel Palomino, tècnic de comunicació del CCPAE.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook.com/ccpae

ÀRNICA, PLANTA MIRACULOSA
Dia i hora

25 d’abril, 18.00 h.

Localització

Centre Cívic Riera Blanca – C/ Riera Blanca, 1-3 Barcelona

Organització

TaüllOrgànics, S.L.

Xerrada divulgativa sobre etnobotànica a l'Alta Ribagorça i la utilització de l'àrnica
(Arnica montana, L.), àrnica silvestre i els cultius ecològics, les seves propietats i què
"cura".
A qui va dirigit

Públic en general

SHOW COOKING
Dia i hora

25 d’abril a les 13.00 h. i 26 d’abril a les 11.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Nutrition et Santé (Natursoy)

Demostració de cuina d'una recepta de seità i una de tofu.
A qui va dirigit

Públic en general
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES
Dia i hora

del 25 al 28 d'abril, de 10.00 h. a 20.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Nutrition et Santé (Natursoy)

Degustació de productes
A qui va dirigit

Activitat infantil

SHOW COOKING BARCELONA ECO-GASTRONÒMICA BIOCULTURA
Dia i hora

del 25 al 28 d'abril, de 10.00 h. a 20.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Associació Vida Sana

Demostracions culinàries de productes ecològics dintre del marc de la Fira BioCultura
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.biocultura.org

EXPOSICIÓ: BASES CIENTÍFIQUES DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA
Dia i hora

del 25 al 28 d'abril

Localització

Palau Sant Jordi- Sala 1 (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Exposició Bases científiques de l'agricultura ecològica, editada per la Sociedad
Española de Agricultura Ecològica.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook.com/ccpae

DIFUSIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS DEL MERCAT DE CUSTÒDIA DEL
TERRITORI / ESTAND TURISME ECOLÒGIC I RESPONSABLE
Dia i hora

del 25 al 28 d’abril, tot el dia

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Xarxa de Custòdia del Territori (col·laboració amb Tarranà Viatges)

La Xarxa de Custòdia del Territori col·laboradora amb Tarannà Viatges a Biocultura
2013 en un estand dedicat al turisme ecològic i responsable. L'estand inclourà un punt
de difusió i venda de productes amb certificació ecològica CCPAE del Mercat de
custòdia del territori
A qui va dirigit

Públic general assistent a Biocultura

Més informació

http://www.viulaterra.cat
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
PONÈNCIA: LES PROPIETATS CURATIVES DE LA CIVADA ECOLÒGICA
Dia i hora

26 d'abril, 17.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A.

El Doctor Miquel Pros, metge naturista, format a Alemanya i amb més de 30 anys
d’experiència professional explicarà les propietats nutricionals i funcionals principals
de la civada ecològica, un cereal que ajuda a regular el colesterol, mantenir un pes
òptim i moltes altres bondats.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.biocop.es

LA CERTIFICACIÓ DELS COMERÇOS MINORISTES
Dia i hora

26 d'abril, 12.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi- Sala 1 (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Xerrada tècnica per explicar el procés de certificació dels comerços minoristes que
venen producte ecològic al consumidor final: operadors que s'han de sotmetre al
control, operadors que queden eximits del control, etc. A càrrec de Núria Vallès,
directora tècnica del CCPAE.
A qui va dirigit

Productors i tècnics

Més informació

www.facebook.com/ccpae

DESCOBREIX ELS VINS ECOLÒGICS CATALANS
Dia i hora

26 d'abril, 20.30 h.

Localització

Restaurant HOriginal. C/ Ferlandina,29 (davant del MACBA)
Barcelona

Organització

Vidirecte.cat i DO Original

Amb el canvi de segle, el nombre de cellers catalans que elaboren vins ecològics s'ha
multiplicat per vuit. Vidirecte.cat (http://vidirecte.cat/), la plataforma online de cellers
catalans, i DO Original (http://www.dooriginal.org) presenten un tast de diferents vins
amb certificació ecològica d'arreu del territori. L'Eduard Miquel, director comercial de
Vidirecte.cat ens presentarà 4 vins ecològics catalans de diferents denominacions
d'origen catalanes: Collbaix Cupatge (Collbaix Celler del Molí) DO Pla de Bages,
Comalats Sense Sulfits (Celler Comalats) DO Costers del Segre, Faust (Finca Parera)
DO Penedès, Finca Viladellops Negre (Finca Viladellops) DO Penedès
Informació i reserves a la pàgina web.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.dooriginal.org/activitats/fitxaAct.php?idActivitat=232
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
JOC DE DIFERENCIACIÓ ENTRE PRODUCTES ECOLÒGICS I CONVENCIONALS
Dia i hora

26 i 27 d’abril, de 10.30 h. a 11.30 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Ecoalimentaria

Es tracta d'un petit joc: un grup de diferents productes d'alimentació cal classificar-los
en dues capses, els eco i els convencionals.
L'objectiu és que el consumidor pugui diferenciar l'etiquetatge ecològic (de llaunes i
envasos) i, a més a més, els aspectes organolèptics de les fruites i verdures en
comparació a les de producció convencional.
Aquest joc ja l'hem experimentat amb nois i noies de l'Escola Cor de Maria -Sabastida
(http://eso12sabastida.blogspot.com.es/2013/03/el-passat-dilluns-dia-18-de-marcvan.html)
A qui va dirigit

Activitat infantil

Més informació

http://www.ecoalimentaria.es/blog/2013/04/joc-descobreix-quin-esel-menjar-ecologic/

MAMATERRA, FESTIVAL ECOLÒGIC DE LA INFÀNCIA
Dia i hora

26, 27 i 28 d'abril, de 10.00 h. a 20.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Associació Vida Sana

Festival per nens i nenes amb programa d'activitats de més de 40 propostes
A qui va dirigit

Activitats infantils

Més informació

www.mamaterra.info

LLIURAMENT DEL 1ER PREMI ESCOLA, AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ
Dia i hora

27 d'abril, 12.00 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Associació Vida Sana

Acte de lliurament dels premis Escola, Agricultura i Alimentació 2013
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.biocultura.org
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
PONÈNCIA: QUÈ CAL SABER ABANS D’OBRIR UNA BOTIGA D’ALIMENTS
BIOLÒGICS?
Dia i hora

27 d'abril, 10.30 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A.

Tres professionals amb dilatada experiència en el sector: Alberto López, José Navarro
i Pol Picazos, ens explicaran els aspectes més rellevants a tenir en compte abans
d’obrir un establiment de productes biològics: com fer una bona elecció del local,
l’assortiment, el personal, els equipaments...
A qui va dirigit

Professionals

Més informació

www.biocop.es

AULA DE CUINA AMB SABOR A JUSTÍCIA
Dia i hora

27 d'abril, 11.00 h.

Localització

Sala Show Cooking, Palau Sant Jordi Barcelona (Fira Biocultura)

Organització

Alternativa 3, S. Coop

Taller de cuina amb productes ecològics de comerç just i degustació dels plats
preparats
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.alternativa3.com/ca/a3ong/recursos/aula-de-cuina.html

MEL ECOLÒGICA I POL·LINITZACIÓ
Dia i hora

27 d’abril, de 9.30 h. a 19.00 h.

Localització

Av. Diagonal, 643 Barcelona

Organització

Universitat de Barcelona i Apicultors Ecològics Associats

Conferències sobre flora mel·lífera, pol·linització, malalties abelles i tipologia de mels i
pol·len.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.abelles.cat

III JORNADES MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS:UNA APOSTA DE FUTUR
Dia i hora

27 d’abril, 10.50 h.

Localització

Palau Sant Jordi- Sala 1 (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Serveis Territorials de Barcelona

Jornada tècnica divulgació Pla Anual Transferència Tecnològica
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
A qui va dirigit

Membres de la comunitat educativa, pares, mares i interessats en
l’alimentació escolar ecològica.

Més informació

http://bit.ly/15uKDj7

TASTASET, TRIA 3 DE 7. TAST DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE GALLECS
Dia i hora

27 d'abril, 18.30 h

Localització

Castell de Mogoda a Sta. Perpètua de Mogoda

Organització

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs i
Associació Agroecològica de Gallecs

Tast de productes ecològics de Gallecs.
Vine a tastar 2 BioTapes dolces + 1 BioTapa salada + 1 got de cervesa ecològica
TOC d'espelta per 3,00 € entre les següents:
Mallorquina : Torradeta d'espelta amb melmelada de maduixes, sobrassada i menta.
Galdric: Torradeta d'espelta amb melmelada de carbassa i avellanes ecològiques de
Can Galdric.
Vermella : Torradeta d'espelta amb melmelada de tomàquet i formatge de cabra semi.
Tres Tarongines : Torradeta d'espelta amb melmelada de taronja amarga i crispetes
de xocolata.
Mu! : Torradeta d'espelta amb melmelada de codony i formatge de vaca tendra.
Gallesa: Pa d'espelta amb tomàquet i acompanyat d'una hamburguesa vegetal amb
productes de l'horta de Gallecs.
Menuda : Humus de cigró menut de Gallecs amb pols d'oliva negra sobre una pasta
feta amb farina de blat Montcada.
Durant el 27 i 28 d'abril trobareu a la nostra paradeta :
Un got de TOC (la cervesa ecològica de Gallecs) + 1 BioTapa dolça a 2,00 €
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.viulaterra.cat/ca/

QUÈ, COM I PERQUÈ CONSUMIR ALIMENTS ECOLÒGICS DE PROXIMITAT
Dia i hora

27 d'abril i 4 de maig, de 11.00 h a 13.00 h

Localització

Camí Pla de la Ginesta, Masia Can Pla de Munt, Palafolls

Organització

Horta ecològica Pla de Munt

Visita explicativa sobre els avantatges dels productes ecològics de
proximitat.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.hortaplademunt.cat/blog/dissabtes-27-dabril-i-4-demaig-de-2013
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
PONÈNCIA: COM MILLORAR LA GESTIÓ D'UNA BOTIGA D’ALIMENTS
BIOLÒGICS?
Dia i hora

28 d’abril, 10.30 h.

Localització

Palau Sant Jordi (Fira Biocultura Barcelona)

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A.

Tres professionals amb dilatada experiència en el sector: Alberto López, José Navarro
i Pol Picazos, ens explicaran els criteris més importants de gestió i millora del resultat
d’un establiment de productes biològics. Compartirem les seves recomanacions i
experiències per millorar el subministrament, la presentació del producte als lineals, el
ritme de visites, la fidelització dels clients...
A qui va dirigit

Professionals

Més informació

www.biocop.es

VISITA DE VINYES ECOLÒGIQUES I TALLER DE PINTURA AMB VI
Dia i hora

28 abril, 11.00 h.

Localització

Vega de Ribes, La Serra camí de Montgrós 18 -Sant Pere de Ribes

Organització

Vega de Ribes

Passejada guiada per les vinyes i taller de pintura amb els diferents colors del vi
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.vegaderibes.com

ELS PRODUCTES D'AGRICULTURA ECOLÒGICA I LES ASSOCIACIONS DE
CONSUM SOSTENIBLE
Dia i hora

30 d’abril, de 19.30 h. a 20.30 h.

Localització

Ateneu de Cerdanyola - Sala nº22. Carrer Industria, 38. 08290
Cerdanyola del Vallès.

Organització

Associació El Cabàs de Cerdanyola

1) Xerrada divulgativa explicant els trets diferencials dels productes d'agricultura
ecològica ( Glòria Colom, Directora de la Escola Agrària de Manresa: centre
especialitzat en Producció Ecològica a Catalunya).
2) S'explicarà el fenomen de les cooperatives/associacions de consum sostenible, i la
seva realitat a Cerdanyola.
3) S'obrirà un debat per que els assistents puguin aclarir dubtes i interactuar amb la
ponent i representants de les 3 associacions de consum ecològic de Cerdanyola.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.elcabas.org/html/noticies.html
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
XERRADA A CONSUMIDORS/ES I VISIONAT DE VÍDEO DIVULGATIU
Dia i hora

2 de maig, 12.00 h.

Localització

Seu d'UNAE (C/ Roger de Llúria, 44, 3r 3a, Barcelona)

Organització

UNAE

S'iniciarà la sessió amb una xerrada sobre els beneficis de l'alimentació ecològica en
la salut dels consumidors/es, realitzada per Anna Burgués, membre del Gabinet de
Consum d'UNAE. A continuació, es visionarà un documental sobre alimentació
ecològica, es realitzarà un debat i es sortejarà material promocional cedit pel CCPAE
(llibretes, calendaris i bolígrafs).
A qui va dirigit

Consumidors i usuaris

Més informació

http://www.unae.cat

I TROBADA DE BLOGUERS DE CUINA SALUDABLE I PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE BONÍSSIM EUROPA
Dia i hora

2 de maig, de 19.00 h. A 21.00 h.

Localització

Meatings 23 (C/ Sant Joaquim 23, Barcelona)

Organització

www.etselquemenges.cat

Etselquemenges.cat organitza el primer festival de bloguers de cuina saludable
Presentarem el QUÈ, QUI i COM del projecte Boníssim Europa, que pretén crear
vincles d'estils de vida saludable entre Europa i Catalunya a través dels seus millors
bloguers. i podreu conèixer en persona i tastar receptes inèdites dels següents
bloguers de cuina saludable: - Hiulit's cuisine - Postres para todos - Crua gourmet
cuisine - Kijimuna's kitchen - Què soparem - Mireia Gimeno. Prepararan receptes amb
productes ecològics, de temporada cedits per Mercatlocal (www.mercatlocal.com) i hi
haurà cervesa artesana ecològica del Montseny (www.ccm.cat) Tot les aportacions
seran exclusivament per finançar mitjançant micromecenatge el projecte Boníssim
Europa.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.bonissimeuropa.com/

TALLER D´INICIACIÓ A L´AGRICULTURA BIODINÀMICA
Dia i hora

4 de Maig, de 10.00 h. a 13.30 h.

Localització

Mas Rectoria Vella, Vallgorguina (Barcelona)

Organització

Finca Biodinàmica ,Vivers Salicrú

Taller per fer un hort biodinàmic interactuant amb el cosmos
A qui va dirigit

Professionals de l´agricultura, jardineria i públic en general

Més informació

www.viverssalicru.cat
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
ALIMENTACIÓ SANA, EQUILIBRADA I ECOLÒGICA
Dia i hora

4 de maig, de 10.00 h. a 12.00 h.

Localització

Passatge Roca Centella nº7, Local 2 08520- Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)

Organització

Ecoviand de Brugueroles

Ecoviand de Brugueroles oferirà una xerrada de caràcter informatiu sobre alimentació
sana, equilibrada i ecològica.
L'objectiu d'aquesta és assessorar als nostres consumidors i visitants com millorar les
seves pautes alimentaries, per tal que la seva dieta sigui més qualitativa i respectuosa
amb el medi ambient.
La xerrada tindrà al nostre obrador, per així, donar opció a poder visitar les nostres
instal·lacions.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.ecoviand.com/blog/

LA RUTA DEL CEREAL BIO
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

Restaurants: Ada Parellada, Mordisco, Nonono, GUT, Kaiku, El Gat
Blau, Woki Organic Market, L’Hortet, Teresa Carles, Hàbaluc,
Biocenter, Gild International, Miquetes Màgiques.

Organització

Etselquemenges i Biocop

Volem divulgar els beneficis de consumir cereals i que aquests siguin ecològics amb
una ruta gastronòmica única. Els restaurants de més qualitat i rigor en salut formaran
part de la ruta, cada menú inclourà un o dos plats on el cereal serà el protagonista:
arròs, quinoa, mill, cuscús, pasta integral,... L'assessorament nutricional el fa la
cuinera Montse Vallory. El fet que l'arròs s'inclogui a la ruta permet que qualsevol
persona amb problemes amb gluten pugui trobar els seus plats.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.etselquemenges.cat i www.biocop.es

XERRADES I DEGUSTACIONS GRATUÏTES A BIO SPACE
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

C/ València, 186, Barcelona

Organització

Bio Space

Tast de productes ecològics i xerrades divulgatives a l’usuari final
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bioespacio.com
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments
http://geco.gencat.intranet/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15
_SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130EstablimentsAdherits_BiO
COP_SetmanaBiO.pdf

PROMOCIÓ PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Promoció i descomptes comercials de la nostra marca REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15_
SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130504_Bioconsum_DirectoriB
otigues.pdf.

DEGUSTACIO DE CEREALS
Dia i hora

Tota la setmana, a la tarda

Localització

C/ Astúries, 22 - Barcelona

Organització

Woki Organic Market Gràcia

Tots els clients que vinguin a la tarda podran tastar les bondats dels cereals.
Regalarem una degustació de cereals.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook.com/WokiOrganicMarket

VENDA I DEGUSTACIÓ DE SUCS ECOLÒGICS
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

Mercat d'Horta, parades 68-69 Barcelona

Organització

Herbes i Mel - Dietètica Glòria
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
Venda i degustació de Sucs Ecològics de tot tipus de fruita d'alta qualitat: Pera, Raïm
Negre, Pastanaga, Pinya, Taronja, Mango, Préssec, Meló, Pomelo... Vine a tastar-los!
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.herbesimelgloria.com

ESMORZAR AMB CEREALS
Dia i hora

Tota la setmana, al matí

Localització

Ronda Universitat, 20 - Barcelona

Organització

Woki Organic Market Ronda Universitat

Els clients que vinguin al mati podran tastar les bondats dels cereals. Per la
consumició d'un cafè, infusió o pastisseria regalarem una degustació de cereals.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook.com/WokiOrganicMarket

MENÚ RUTA DEL CEREAL BIO
Dia i hora

del 26 d'abril al 19 de maig, als migdies

Localització

Ronda Universitat, 20 Barcelona

Organització

Woki Organic Market Ronda Universitat

Menú de 23€: 1er gaspatxo de civada, 2º hamburguesa vegetal de llenties, mill,
quinoa i civada i postres unes trufes de xocolata amb crema de civada.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook.com/WokiOrganicMarket

DESCOMPTES I DEGUSTACIONS
Dia i hora

Tota la setmana, de dilluns a divendres matí de 9.00 h. a 13.30 h. tarda de 17.00 h. a 20.30 h. Dissabte matí de 9.00 h. a 13.30 h.

Localització

Plaça Sant Pere nº 9, Sant Cugat del Vallès

Organització

Gerd Dietètica

Durant tota la setmana, descomptes en Hamburgueses vegetals BIO i degustacions
diverses: pa fet a casa, galetes casolanes, beguda d'ametlla i molts més. Marques
Biogrà de Sorribas, Santiveri entre altres.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.gerd-dietetica.blogspot.com
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE CATALUNYA CENTRAL
(l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès)
VISITA GUIADA A L’EXPLOTACIÓ D’HORTA I RAMADERIA EXTENSIVA DE BOVÍ
Dia i hora

26 i 27 d’abril, 16.00 h. - 29 d’abril, 11.00 h.

Localització

Mas Bellpuig s/n. Taradell. 08552

Organització

Mas Bellpuig, SCP

Visita guiada a una explotació agrària d’horta i de vacum de carn ecològica.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.masbellpuig.com

EXPOSICIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE PRODUCTES ECOLÒGICS DEL
MERCAT DE CUSTODIA DEL TERRITORI PER A PRODUCTORS, PROPIETARIS,
CIUTADANS, I ENTITATS
Dia i hora

del 26 d'abril al 3 de maig (dies laborables) de 9.00 h. a 14.00 h. i
de 15.00 h. a 18.00 h.

Localització

Xarxa de Custòdia del Territori, C. Sagrada Família, 7 - Universitat
de Vic, Vic

Organització

Xarxa de Custòdia del Territori

Durant tota la Setmana Bio podeu visitar l'oficina de la Xarxa de Custòdia del Territori
i conèixer el funcionament del Mercat de Custòdia del Territori, que inclou diversos
productes ecològics certificats. Podreu veure i adquirir els productes i assessorar-vos
sobre com participar en la custòdia del territori i la producció agrària ecològica.
(preferiblement concerteu visita a info@custodiaterritori.org o al 938866135)
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.viulaterra.cat/ca/

CONEIX ELS ALIMENTS ECOLÒGICS DEL BERGUEDÀ
Dia i hora

28 d'abril, de 10.00 h. a 14.00 h.

Localització

Local Social, Ajuntament de l'Espunyola, Ctra. Solsona a Berga,
s/n, L’Espunyola

Organització

Consell Comarcal del Berguedà

Xerrada divulgativa sobre aliments ecològics amb taller infantil simultani, seguit d'una
visita guiada a dues explotacions ecològiques de l'Espunyola.
A qui va dirigit

Públic familiar interessat en aquests temes

Més informació

www.bergueda.cat
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

COOPERATIVES ECOLÒGIQUES. EXPERIÈNCIES DE COOPERACIÓ EN LA
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Dia i hora

29 d’abril, 17.00h.

Localització

Pavelló de Suècia, Pla de l'Alemany, s/n, 08600 Berga

Organització

Consell Comarcal del Berguedà i SOM, cooperativa

L'objectiu de la jornada és presentar un conjunt d'experiències que estan
desenvolupant una activitat econòmica a partir de la producció, comercialització i
distribució de productes ecològics. S'han seleccionat tres experiències:
La cooperativa SAMBUCUS de Manlleu, la cooperativa de Salelles de Manresa i
l'associació La Pallofa. El programa previst és el següent:
Cooperatives Biològiques – Productes Ecològics i Alimentaris
16:50 h
Inscripcions i lliurament de la documentació
17.00 h
Obertura de la Jornada i acte de benvinguda
17.10 h
Presentació del Projecte Associatiu La Pallofa
17.30 h
Presentació del Projecte Cooperatiu Salelles
17.50 h
Presentació del Projecte Cooperatiu Sambucus
18.10 h.
Torn obert de preguntes i debat.
18.30 h.
Fi de la jornada
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bergueda.cat

COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES ECOLÒGICS I APROXIMACIÓ ALS
MENJADORS ESCOLARS
Dia i hora

29 d’abril, de 19.00 h. a 21.00 h.

Localització

Pavelló de Suècia, Pla de l'Alemany, s/n, 08600, Berga

Organització

Consell Comarcal del Berguedà

La jornada tècnica consistirà en la presentació de dos projectes: LlotjaPAE.cat i Tasta
el Garraf.
Ampliant el projecte i els objectius es vol donar les eines necessàries als productors
ecològics per facilitar i fomentar la comercialització dels seus productes a nivell
comarcal i intercomarcal a través de la presentació de la llotjapae.cat.
La intenció és aproximar els productes ecològics als menjadors escolars amb la
presentació del Projecte Tasta el Garraf a l’escola, una experiència similar a la què
ens agradaria desenvolupar a la nostra comarca.
A qui va dirigit

Productors ecològics, centres educatius de la comarca, gestors de
menjadors escolars, personal de menjador, AMPAS i públic en
general

Més informació

www.bergueda.cat
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
CONTACONTES SOBRE ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA
Dia i hora

2 de maig, de 17.30h. a 18.30h.

Localització

Biblioteca municipal de Solsona

Organització

Fundació CEDRICAT

L'actuació consisteix en la narració de contes que tracten sobre l'alimentació
ecològica, per tal de donar a conèixer als infants què són els aliments ecològics, i
també arribar als pares i mares que dels infants.
A qui va dirigit

Infants de 5 a 10 anys, i pares i mares.

SORTIDA TÈCNICA LA CUSTÒDIA AGRÀRIA, UN PAS MÉS ENLLÀ DE LA
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Dia i hora

4 de maig, de 9.30 h. a 17.30 h.

Localització

Trobada a la seu de la Xarxa de Custòdia del Territori. C/ Sagrada
Família, 7 Universitat de Vic, 08500 Vic
Visites a Manlleu i Lluçà (Osona-Lluçanès)

Organització

Grup de Treball de Custòdia Agrària - Xarxa de Custòdia del
Territori

La custòdia agrària és una nova eina pel desenvolupament sostenible de les finques
productives basada en l’establiment d’aliances entre productors i entitats de
conservació. Es tracta d’una oportunitat per aquells productors que volen fer un pas
més a les seves explotacions i desenvolupar-hi projectes de conservació de la natura,
la biodiversitat i el paisatge.
Durant la sortida es visitaran tres finques productives amb acords de custòdia
consolidats en les quals s’hi han realitzat actuacions i projectes de conservació de la
natura, que són una línia complementària interessant als criteris de la producció
ecològica: restauracions fluvials, recuperacions de marges, protecció d’arbres, creació
de refugis per la fauna, etc.
A qui va dirigit

Productors ecològics, professionals i tècnics del ram, però està
oberta a qualsevol persona interessada en la temàtica

Més informació

http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/05/04/01/custodia-agrariaun-pas-mes-enllla-de-la-produccio-ecologica
http://www.viulaterra.cat/ca/

JORNADA DE PORTES OBERTES: CICLE FORMATIU GRAU MIITJÀ EN
PRODUCCIONS AGROECOLÒGIQUES
Dia i hora

4 de maig, de 10.30 h. a 13.30 h.

Localització

Edifici FUB (Av. Universitària 4-6; 08242 Manresa)

Organització

Centre de Capacitació Agrària de Manresa

A les 10.30h ens trobarem a les instal·lacions de l'escola a la FUB, es veuran les
instal·lacions i s'explicarà el funcionament del cicle formatiu. Ens desplaçarem a la
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
finca de l'escola per a veure les instal·lacions i fer les explicacions pràctiques del cicle.
Activitat gratuïta.
A qui va dirigit

Alumnes i pares interessats en informar-se sobre el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà en Produccions Agroecològiques

Més informació

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f5
3053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=908a608347b24110VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=908a608347b24110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

REUNIÓ DE VALORACIÓ DEL PROJECTE DE VIVER D'EMPRESA I DINAMITZAR
EL SECTOR AGROECOLÒGIC A LA CATALUNYA CENTRAL
Dia i hora

4 de maig, de 10.30 h. a 13.30 h. i de 16.00 h. a 19.00 h.

Localització

Finca de Can Poc Oli del Centre de Capacitació Agrària de Manresa

Organització

Centre de Capacitació Agrària de Manresa

Reunió de valoració del projecte de viver d'empresa.
Ordre del dia:
• Parlar del projecte de viver d'empresa de l'escola.
• Conèixer l'opinió de totes les parts sobre el projecte i la nostra proposta de canvis per
al pròxim curs.
• Conèixer el paper que s'espera de l'Escola a nivell comarcal.
Reunió per dinamitzar el sector agroecològic i els circuïts curts de comercialització a la
Catalunya Central:
Ordre del dia:
• Identificar els reptes del sector agroecològic comarcal, especialment pel que fa als
canals de comercialització.
• Prioritzar problemes segons diferents escales territorials d'intervenció.
• Desenvolupar propostes d'acció col·lectiva per als problemes prioritzats
Dinamitzaran les reunions en Dani López i en Guillem Tendero, especialistes en
metodologies participatives.
Degut a que els dinamitzadors s'hauran de desplaçar de lluny, preguem confirmació
d'assistència ccagraria.manresa@gencat.cat o al 93 874 90 60. Qui vulgui pot portar
alguna cosa i farem un dinar compartit a la cuina de la finca. És una activitat gratuïta.
A qui va dirigit

Reunions destinades exclusivament a persones actualment
involucrades en el sector agroecològic a la Catalunya Central (des
de productors, a tècnics, botigues especialitzades i cooperatives de
consumidors).

Més informació

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f5
3053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=908a608347b24110VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=908a608347b24110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
ITINERARIS DE CAN POC OLI
Dia i hora

4 de maig, a les 12.00h i a les 13.00 h.

Localització

Finca de Can Poc Oli del Centre de Capacitació Agrària de Manresa

Organització

Centre de Capacitació Agrària de Manresa

Ruta per l'itinerari verd, descobrint les bases i secrets de l'agricultura ecològica i
l'itinerari taronja demostrant l'aplicabilitat de les energies renovables. Cal inscripció
prèvia a l’activitat informant de l’hora a la que s’hi vol assistir (12:00h o 13:00h) abans
del dia 1 de maig.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f5
3053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=908a608347b24110VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=908a608347b24110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

HORTICULTURA ECOLÒGIA
Dia i hora

Dissabte 4 de maig, xerrada, 18.00 h.
Dissabte 25 de maig, visita a la finca agroecològica del Mas El
Pujol de Muntanya de Viladrau, 11.00 h. Tot el dia.

Localització

Xerrada: Sala Salvador Espriu de Can Sia. Pl. Església s/n.
Viladrau
Visita: finca agroecològica de Mas el Pujol de Muntanya. Viladrau

Organització

Fundació Vincles

Xerrada a càrrec de Joan Marfil i Lluís Sayós.
Visita a la finca agroecològica de Mas el Pujol de Muntanya. Hora de trobada 11.00 h
A qui va dirigit

Públic en general

VISITA CONCERTADA A L’EXPLOTACIÓ EL GRANER DE CORNET
Dia i hora

Tota la setmana (hora: a concertar prèviament)

Localització

El Graner de Cornet. Sallent. 08650

Organització

Cal Graner de Cornet

Visita guiada a una explotació de vacum de carn i conreus de cereals i llegums en
secà. Cal concertar la visita prèviament via telefònica o per e-mail (tel. 938200341;
correu electrònic: 1001aguilera@gmail.com).
A qui va dirigit

Públic en general
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013
VISITA EXPLOTACIÓ ECOLÒGICA
Dia i hora

Dies festius, a les 11.00 h. del matí

Localització

La Font, 08514 Lluçà

Organització

La Font (Pere Garet Bosch)

Visita guiada a l’explotació “La Font” inclosa degustació de productes.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.viulaterra.cat/ca/

PROMOCIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS I MENÚS ECOLÒGICS DURANT LA
SETMANA BIO AL BERGUEDÀ
Dia i hora

Tota la Setmana

Localització

Diversos establiments de la comarca del Berguedà

Organització

Consell Comarcal del Berguedà i Consorci de Formació i Iniciatives
Cercs-Berguedà

Promoció de productes ecològics i menús ecològics durant la Setmana Bio al
Berguedà. Els establiments adherits promocionaran els productes i aliments ecològics
a través de diversos lots d'un preu assequible per tal que la població pugui provar el
producte. Conjuntament els restaurants de la comarca adherits a la campanya
oferiran menús ecològics durant tota la setmana BIO. Amb aquesta acció es pretén
acostar a la ciutadania a aquests establiments i familiaritzar-los amb els productes
ecològics. Els establiments adherits a la campanya són:
Comerços
- Centre dietètic l'Avet, C/ Ciutat, 2, baixos, 08600 Berga. Tel. 938215245.
- Dietètica BETH, Avda. Catalunya, 63, 08680 Gironella. Tel. 938250779.
- Fruites Benjamí, C/ Raval 45 baixos, 08695 Bagà. Tel. 93 824 43 38
- La Botiga de la Irene, C/ Menorets, 5, 08600 Berga. Tel. 938223012.
www.labotigadelairene.jimdo.com
- La Llavor - alimentació ecològica i natural, C/ Pere II, 9, baix 2a, 08600 Berga. Tel.
938212320. www.lallavor.cat - L'Herbolari, Plaça Viladomat, 3, 08600 Berga. Tel.
938213250
- NATUR ECO-DIET, C/ Aurora Bertrana, 11, 08600 Berga. Tel. 938220190
- Saludable, Plaça Sant Pere, 4, 08600 Berga. Tel. 938222642. www.saludable.cat
- Tot Natura, C/ Llobregat,12, 08692 Puig-reig. Tel. 938290931
Restaurants
- Restaurant Cal Blasi, Plaça Viladomat, 21, 08600 Berga. Tel. 938210950.
http://www.calblasi.com
- Restaurant Niu Nou, Avda. Vila-seca, 1, 08695 Bagà. Tel. 938244253.
http://www.niunou.com
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bergueda.cat
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments
http://geco.gencat.intranet/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15
_SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130EstablimentsAdherits_BiO
COP_SetmanaBiO.pdf

PROMOCIÓ PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Promoció i descomptes comercials de la nostra marca REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15_
SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130504_Bioconsum_DirectoriB
otigues.pdf.

PRESENTACIÓ DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS I ESTUDI SOBRE
L'IMPACTE EN LES AUS DE LA RECUPERACIÓ D'ESPAIS AGRÍCOLES PER A
ÚS SOCIAL
Dia i hora

5 de maig, de 8.00 h. a 13.00 h.

Localització

Hort social Can Codina - Llinars del Vallés

Organització

Tarpuna Iniciatives Sostenibles SCP

Aquesta és una iniciativa conjunta de lluita contra l'exclusió social, a la qual se suma
una activitat científica i educativa rigorosa sobre l'impacte en la fauna, i que per tant
pot tenir un efecte immediat i a mitjà i llarg termini gràcies a la generació de
coneixement de primera mà. Consisteix en una monitorització de l'engegada dels
horts socials que dirigeix Tarpuna SCCL des de fa 3 anys, basada en la metodologia
científica de de tècnics de l'Institut Català de d'Ornitologia. Es prega confirmació.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://goteo.org/project/horts-socials-i-aus?lang=ca
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
(El Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, l'Alt
Empordà i el Baix Empordà)
TASTETS DE SUCS NATURAL I ECOLÒGICS
Dia i hora

27 d’abril i 4 de maig, de 8.00 h. a 14.00 h

Localització

Mercat del Lleó de Girona

Organització

Fundació Privada Drissa

Tast gratuït de sucs fets in situ amb els productes de la parada del mercat.
A qui va dirigit

Públic en general

VISITA GUIADA I TAST DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Dia i hora

27 d'abril, 16.30 h. a 19.00 h.

Localització

Crta. d'Albons a l'Escala Km. 3 "Parc Agroecològic de l'Empordà”

Organització

Parc Agroecologic de l'Empordà

Visita a la finca on es podrà veure la producció d'horta i de fruiters i una gran varietat
d'arbres i arbustos, seguida d'un tast de productes ecològics de la mateixa finca.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://parcagroecologic.pagesosagroecologics.com/

UN PASSEIG ENTRE DÒLMENS I VINYES
Dia i hora

28 d’abril, de 9.30 h. a 18.00 h.

Localització

Mas Torres - camí de mas Torres s/n, Vilartolí - Sant Climent
Sescebes

Organització

Bàrbara Magugliani - celler Can Torres

Can Torres elaborem vins ecològics i naturals a partir de raïms de producció pròpia.
La finca es troba a peu del paratge natural de l'Albera i està inclosa a la Xarxa Natura
2000 per la presència dels dos estanys temporals de la Gutina. Les vinyes es troben
entre dòlmens i menhirs, anomenats per la seva importància i imponència. Per fer
descobrir i conèixer la màgia d'aquest territori hem senyalitzat un itinerari a través de
la finca que es pot recórrer lliurement a peu i visitar els dòlmens del Prat Tancat, Tires
Llargues i Gutina així com el menhir de la Murtra i les vinyes, identificades amb rètols
informatius.
Durant aquesta jornada de portes obertes a la finca s'estrenarà el recorregut: es
podrà passejar tot el dia i al matí hi haurà una visita guiada amb els propietaris i
viticultors seguit per un aperitiu amb tast dels vins elaborats al celler.
A la tarda es realitzarà un taller de fotografia "creativa" al menhir (obert a tothom) amb
la Petra Vlasman (www.lamira.eu). Serà una activitat lúdica per jugar amb les
imatges, la percepció i els elements naturals.
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A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.cantorres.blogspot.com

VISITA AL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE PLANTES CULTIVADES DEL PARC
NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA
Dia i hora

28 d’abril, de 11.00 h. a 13.30 h.

Localització

Can Jordà. 17178 Santa Pau (La Garrotxa) Girona

Organització

TOSCA, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme

A l'entorn de la masia de Can Jordà, l'Emili, tècnic de l'àrea de medi natural del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, explicarà l'origen, els objectius i les fases
de desenvolupament d'aquest interessant projecte de conservació de varietats
tradicionals d'arbres fruiters cultivats de forma ecològica.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.tosca.cat/ca/activitats/entre-amics/centre-laconservacio-de-plantes-cultivades

PORTES OBERTES: JORNADA D'APADRINAMENTS DE GALLINES
ECOLÒGIQUES
Dia i hora

28 d'abril, 12.00 h.

Localització

Granja Gallarets. La Pera. Baix Empordà

Organització

Granja Gallarets

Apadrinament de gallines per conèixer de primera ma que som el que mengem i que
hem de saber que mengem.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://granjagallarets.blogspot.com.es/

VISITA GRANJA GALLINES ECOLÒGIQUES
Dia i hora

30 d’abril, a les 16.00 h.

Localització

Mas Frigola, Forallac (Baix Empordà)

Organització

Origen Rural SL - Mont-Soliu

Visita Granja gallines ponedores en règim ecològic
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.montsoliu.com
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VISITA GUIADA A LA GRANJA LA SELVATANA
Dia i hora

30 d’abril i 4 de maig, a les 12.00 h.

Localització

Granja la Selvatana, 17459 Campllong

Organització

Frisllet s.l., Granja la selvatana

Visita guiada a la granja la Selvatana pels camps, la granja i l'obrador
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

facebook granja la selvatana

VISITES GUIADES A LA GRANJA I TAST DELS PRODUCTES LÀCTICS
ECOLÒGICS DE LLET D'OVELLA RAÇA RIPOLLESA
Dia i hora

del 30 d’abril al 5 de maig, a les 10.00 h.

Localització

Mas Marcè 17469-Siurana d'Empordà

Organització

Formatgeria Mas Marcè

Visites guiades a la granja ecològica d'ovelles del Mas Marcè amb tast dels nostres
productes làctics ecològics.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.masmarce.com

VISITA A PART DE LA FINCA, L’OBRADOR DE FER LES CONSERVES I
PASSEIG PER LA FAGEDA D’EN JORDÀ
Dia i hora

1 de maig, de 11.00 h. a 14.00 h.

Localització

Can Maia de la Cot. Santa Pau – La Garrotxa

Organització

Can Maia Verdures i Conserves

Visita a part de la finca, l’obrador i passeig per la Fageda d’en Jordà.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.canmaia.com

MERCAT DE PRODUCTORS LOCAL-ECOLÒGICS
Dia i hora

4 de maig, de 9.00 h. a 14.00 h.

Localització

Plaça mestre Pere Rigau. Torroella de Montgrí

Organització

Associació Món Empordà i Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Mercat de productors local-ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.monemporda.org
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TALLERS DE CONFECCIÓ DE BERENARS SALUDABLES AMB RECEPTES
D'ALIMENTS ECOLÒGICS
Dia i hora

4 de maig, de 16.30 h. a 19.00 h.

Localització

Plaça del Mestre Pere Rigau. Torroella de Montgrí

Organització

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Tallers de confecció de berenars saludables amb receptes d'aliments ecològics.
A qui va dirigit

Activitat infantil

Més informació

http://www.torroellaestartit.cat/DOCUMENTS/135_Triptic_FiraMediterrania_2013_DEF.
pdf

TALLERS D'HORTS ECOLÒGICS PER A NENS I NENES
Dia i hora

4 de maig, d’11.00 h. a 13.30 h. i de 16.30 h. a 19.00 h.

Localització

Plaça del Mestre Pere Rigau. Torroella de Montgrí

Organització

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Tallers de confecció de berenars saludables amb receptes d'aliments ecològics.
A qui va dirigit

Activitat infantil

Més informació

http://www.torroellaestartit.cat/DOCUMENTS/135_Triptic_FiraMediterrania_2013_DEF.
pdf

EL BOSC COMESTIBLE (DE BIONOFRE)
Dia i hora

4 de maig, de 10.00 h a 14.00 h.

Localització

Mas Nofre s/n. 17469 Vilamalla

Organització

Bionofre

Participa en la transformació de l'aparcament de Bionofre en un bosc comestible.
Un bosc comestible és un sistema de producció de plantes útils que imita l'estructura i
la riquesa dels ecosistemes naturals, i així ens proveeix de menjar, medecina, diversió
i bellesa.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bionofre.com

TAST DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Dia i hora

4 i 5 de maig, de 10.00 h. a 14.00 h.

Localització

Mas Nofre s/n. 17469 Vilamalla

Organització

Bionofre
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Vine a fer un tast de productes biològics
Durant tot el matí, posarem a l'abast de les persones diferents productes alimentaris
de producció ecològica.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bionofre.com

HORTICULTURA ECOLÒGIA
Dia i hora

Dissabte 4 de maig, xerrada, 18.00 h.
Dissabte 25 de maig, visita a la finca agroecològica del Mas El
Pujol de Muntanya de Viladrau, 11.00 h. Tot el dia.

Localització

Xerrada: Sala Salvador Espriu de Can Sia. Pl. Església s/n.
Viladrau
Visita: finca agroecològica de Mas el Pujol de Muntanya. Viladrau

Organització

Fundació Vincles

Xerrada a càrrec de Joan Marfil i Lluís Sayós.
Visita a la finca agroecològica de Mas el Pujol de Muntanya. Hora de trobada 11.00 h
A qui va dirigit

Públic en general

PRÀCTICA D'UN HORT FAMILIAR ECOLÒGIC
Dia i hora

5 de maig, de 10.00 h. a 14.00 h.

Localització

Mas Nofre s/n. 17469 Vilamalla

Organització

Bionofre

Participa en crear un Hort Familiar Ecològic. Aprendrem a realitzar un bancal de
cultiu, a plantar i sembrar, i veurem quins són els principis més utilitzats en les
gestions agroecològiques; com les rotacions, les associacions, els encoixinats...
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.bionofre.com

FESTA DE LA VACA DE L'ALBERA
Dia i hora

11 de maig, 14.00 h.

Localització

Espolla

Organització

Associació Baussitges d'Amics de Vaca de l'Albera

Dinar popular en el marc de la festa de la vaca de l'Albera organitzat per l'ajuntament
d'Espolla i l'Associació Baussitges d'Amics de la Vaca de l'Albera.
Aquesta festa que s'organitza per primera vegada s'estrena amb un dinar popular a
Espolla que tindrà com a plat principal un vedell cuinat al foc de la raça autòctona de
l'Albera procedent del ramat de la finca de Baussitges.
El dinar popular amb el menjar exclusivament ecològic, consistirà amb un plat
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d'amanida, plat de vedell cuinat al foc, peça de fruita i vi d'Espolla (no ecològic). El
preu és de 10 euros. S'han de portar plats i coberts. I s'ha de reservar dinar
prèviament a l'ajuntament d'Espolla al correu electrònic ajuntament@espolla.cat o al
telèfon 972 563 179 (dilluns a divendres de 9 a 15 hores).
A qui va dirigit

Públic en general

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments
http://geco.gencat.intranet/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15
_SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130EstablimentsAdherits_BiO
COP_SetmanaBiO.pdf

PROMOCIÓ PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Promoció i descomptes comercials de la nostra marca REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/15_
SetmanaBIO/Activitats2013/Estatics/130504_Bioconsum_DirectoriB
otigues.pdf.
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PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
(Les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell)
TÈCNIQUES D’AGRICULTURA ECOLÒGICA
Dia i hora

29 d’abril, 19.00 h

Localització

Sala Jaume Magre. C. Bisbe Torres, 2, de Lleida

Organització

Ajuntament de Lleida i ADV Producció Ecològica de Ponent

El sector ecològic va augmentar l’any 2012 un 6,62%, i és que tot i la crisis els
productes ecològics es presenten com una oportunitat pel sector primari. La Laia
Viñas és responsable de l’ADV de Producció Ecològica de Ponent, i explicarà de
forma transparent les tècniques, els avantatges i les dificultats, de la producció
ecològica en les condicions de Lleida. En Josep Ramón Magrí, fructicultor ecològic
d'Alfarràs, ens explicarà la seva experiència des de que es va iniciar en el sector eco.
A qui va dirigit

Agricultors, persones i entitats del sector agrari i persones
interessades

Més informació

http://sostenibilitat.paeria.cat i http://www.advecologica.org/

TALLER
Dia i hora

30 abril, de 10.00 h. a 12.00 h. preparació dels productes i
explicació de les seves utilitats i de 12.00 h. a 13.00 h. visita
guiada a la finca de fruiters ecològica.

Localització

Finca Torre Forns de Josep Maria Coll a Torres de Sanui (Lleida)

Organització

ADV de Producció Ecològica de Ponent

Es farà un taller pràctic on aprendrem com fer sabó potàssic, decocció de cua de
cavall i purí d’ortiga. El Taller consistirà en fer aquests productes, donar les
explicacions de com utilitzar-los i per a què i com utilitzar-los en els nostres cultius.
Finalment es realitzarà una visita a la finca de fruiters ecològica del Josep Maria COll,
que és on es realitza el taller. Preu: 10€/persona. Cal inscripció prèvia enviant un
correu a: adv_ecologica@yahoo.es.
A qui va dirigit

taller pràctic dirigit a pagesos professionals i aficionats i tècnics

Més informació

http://www.advecologica.org

VISITA GUIADA I DEGUSTACIÓ DE SUCS ECOLÒGICS
Dia i hora

1 i 4 de maig, de 11.00 h. a 13.00 h.

Localització

Cal Valls, Camí la Plana S/N, 25264, Vilanova de Bellpuig

Organització

Cal Valls

Visita guiada als camps de conreu propers i de la indústria de producció ecològica.
Degustació de sucs d’elaboració pròpia. Descompte del 10% en la compra de
productes a la botiga els dies de la visita. Pots reservar plaça per la visita per telèfon o
correu electrònic fins al dia 30 d'abril. Tel. 973 324 125, calvalls@calvalls.com
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A qui va dirigit

Consumidors i usuaris

Més informació

http://www.calvalls.com/

SORTIDA - FRUCTICULTURA ECOLÒGICA A RAÏMAT
Dia i hora

3 de maig, de 9.30 h. a 13.00 h.

Localització

Raimat – Lleida

Organització

Ajuntament de Lleida i ADV Producció Ecològica de Ponent

Fructicultura ecològica a Raïmat. 3 de maig (matí). Autobús gratuït. Trepitjar una finca
ecològica de la mà del seu propietari permetrà conèixer amb els propis ulls els
avantatges i dificultats de la fructicultura ecològica. En Carles Vilarnau explicarà
quines tècniques s’utilitzen i en quins punts es diferència de la fructicultura
convencional. A més a més, la finca compta amb una cambra frigorífica d’alta
eficiència energètica. Cal inscripció prèvia al 973700455. Places limitades.
A qui va dirigit

Agricultors i altres persones del sector agrari

Més informació

http://sostenibilitat.paeria.cat i http://www.advecologica.org/

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments aquí.

PROMOCIÓ DE PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Es realitzarà promoció a través d'ofertes i descomptes comercials de la nostra marca
REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues aquí.
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PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
(L’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el
Priorat, el Tarragonès)
VISITA GUIADA A L'HORT DE LA SÍNIA. PARC AGROECOLÒGIC
Dia i hora

27 d’abril, 11.00 h.

Localització

Hortes de Tamarit. Tarragona

Organització

L'hort de la Sínia

Visita guiada a les instal·lacions de l'Hort de la Sínia per donar a conèixer el
funcionament d'una finca agroecològica i les activitats d'educació ambiental que s'hi
duen a terme.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.hortdelasinia.com i viulaterra.cat

TALLER “LA CUINA DE PRIMAVERA”
Dia i hora

27 d'abril, 10.30 h. a 13.30 h.

Localització

Parc Agroecològic de l’Hort de la Sínia. Hortes de Tamarit. Altafulla

Organització

L'hort de La Sínia

L'objectiu d'aquest taller és donar a conèixer els productes ecològics de temporada i
fomentar hàbits saludables d'alimentació.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.hortdelasinia.com i viulaterra.cat

FIRA DE PROMOCIÓ DE L'ALTA RIBAGORÇA A LA RAMBLA DE TARRAGONA
Dia i hora

27 i 28 d'abril

Localització

Rambla de Tarragona

Organització

TaüllOrgànics, S.L.

Venta d’àrnica ecològica i promoció dels productes cosmètics.
A qui va dirigit

Públic en general

TALLERS FAMILIARS SOBRE L'ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA
Dia i hora

29, 30 d’abril i 2 de maig, 17.30 h.

Localització

C/ de l'Abat Escarré, 11 Reus

Organització

Mas Pintat, espai municipal de suport a les famílies de Reus.
Ajuntament de Reus.
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L’alimentació dels més petits durant el primer any de vida, la importància d’una dieta
ecològica. Alimentació ecològica per als més petits
Tallers familiars sobre l’alimentació ecològica, es realitzaran dins la programació dels
espais familiars del centre municipal.
A qui va dirigit

Públic en general

DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE LA MARCA “VEGETALIA”
Dia i hora

3 de maig, 9.00 h.

Localització

Avda. Prat De La Riba 45 – Reus – Baix Camp

Organització

Viu l'Ecològic

Degustació de productes de la marca “Vegetalia”
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.viulecologic.cat

LES PROTEÏNES VEGETALS I ELS CEREALS ECOLÒGICS.
Dia i hora

3 de maig, 19.30 h. a 20.30 h.

Localització

Avda. Prat De La Riba 45 – Reus – Baix Camp

Organització

Viu l'Ecològic

3ª sessió del cicle de xerrades sobre cuina energètica: les proteïnes vegetals i els
cereals ecològics.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.viulecologic.cat

CURS D'IMPLANTACIÓ I DISSENY D'UN HORT FAMILIAR
Dia i hora

4 de maig, 9.30 h. a 13.30 h.

Localització

Torre Mas Fàbregas - Constantí

Organització

Gent del Camp

Curs dirigit a persones interessades a fer-se un hort familiar ecològic
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f5
3053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=14fa608347b24110VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=14fa608347b24110VgnVCM10
00000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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CAMINADA, TAST D'OLI I ESMORZAR A PEU D'OLIVERA
Dia i hora

4 de maig, 9.00 h.

Localització

Camí dels Masos s/n (43811) Figuerola

Organització

Set d'Oli

Opció 1: 9:00 Trobada al molí i presentació de la jornada; 9:30 Sortida a peu cap a la
finca d'oliveres, durada uns 40 min. Velocitat passejada i dificultat baixa; 10:15
Arribada a la finca i esmorzar a peu d'olivera amb tast dels nostres olis Set d'oli; 11:30
Tornada cap al molí; 12:15 Arribada al molí i visita a les instal·lacions.
Preu d'aquesta jornada 5 € que es podran canviar per la compra de qualsevol dels
nostres productes. Nens fins a 12 anys gratis, només es podrà bescanviar un tiquet
per compra.
Opció 2: de les 10:00 fins a les 14:30 visites guiades a les instal·lacions del molí.
Preu: 0€
Els assistents hauran de confirmar l’assistència abans de l'1 de maig per telèfon al
722 765 503 o en el mail: info@setdoli.com o www.facebook.com/setdoli
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.facebook/setdoli.com

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments aquí.

PROMOCIÓ PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Es realitzarà promoció a través d'ofertes i descomptes comercials de la nostra marca
REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues aquí.
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PROGRAMA DE LA DEMARCACIÓ DE TERRES DE L’EBRE
(El Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre)
ARRÒS ECOLÒGIC I CONSERVACIÓ AMBIENTAL EN EL DELTA DE L’EBRE
Dia i hora

27 d’abril, 10.00 h

Localització

Ctra Amposta – Urb Eucaliptus, Km. 18,5. 43870 Amposta

Organització

Riet Vell, S.A.

Es farà una visita guiada a la finca de Riet Vell, que a més dels camps en producció
ecològica d’arròs hi ha una interessant llacuna que s’ha convertit en una de les millors
zones del Delta de l’Ebre per a la observació d’aus.
A la barraca tradicional, existent a la finca, es farà una presentació del projecte que
desenvolupa Riet Vell en el Delta de l’Ebre. També es realitzaran jocs d’observació
d’aus per a adults i nens.
Al migdia, en el proper restaurant de l’Hotel Mediterrani Blau, a la Urbanització
Eucaliptus, s’oferirà un menú ecològic d’arròs de Riet Vell amb verdures.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.rietvell.com

http://www.viulaterra.cat/ca/

VISITA A UNA EXPLOTACIÓ D’HORTA ECOLÒGICA
Dia i hora

27 d’abril i 4 de maig, a les 10:30h.

Localització

A la finca d’Amposta (veure pàgina web)

Organització

Joan Castellà Verdures Ecològiques

Visita guiada a una explotació d’horta ecològica amb explicació de les tasques del
camp i després es podrà comprar producte ecològic.
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

www.joancastella.net

JORNADES DEL MÓN RURAL
Dia i hora

del 27 d’abril al 29 de maig

Localització

Edifici Serveis Agraris "Joan Gil"

Organització

Ajuntament d'Alcanar

Pel dia 27/04 hi ha planificades 2 xerrades, una amb l'Andreu de Rissell (Lleida) i
l'altra amb l'Esther Vivas.
Amb aquestes xerrades/conferències es pretén ajudar a les persones que estan a
l'atur, i a la vegada donar un servei als propietaris de les terres que actualment les
tenen abandonades. La idea seria constituir una cooperativa/associació de productors
per tal d'entrar en contacte amb les organitzacions de consumidors amb l'objectiu de
que el pagès vagi al consumidor final, sense intermediaris, seguint el lema "del camp
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a la taula".
Per al diumenge 28 i dilluns 29 s'organitzarà una plantada de plantes autòctones amb
els col·legis de la població, i com a cloenda es portarà a terme un dinar de germanor.
A qui va dirigit

Públic en general

TALLER: PER MENJAR-SE'N LA MILLOR PART
Dia i hora

29 d'abril, de 9.00 h. a 10.00 h.

Localització

Escola los Castellets Ctra. Camposines, 4 – La Fatarella

Organització

Limonium S.L.

En la dieta dels éssers humans hi podem trobar tota una àmplia i variada gama de
productes de diversa naturalesa i procedència. Així doncs trobarem des de carn i peix
a crustacis, llegums, cereals, fruites i verdures. D'aquestes últimes, se'n mengen de
molta i variada naturalesa, utilitzant de cadascuna d'elles una part diferent. Fem incís
en l'interès de menjar verdures i vegetals, especialment de procedència d'agricultura
ecològica. Durant l'explicació s'utilitzaran fotos dels vegetals per facilitar així la
comprensió i explicació de l'activitat. També usarem els propis vegetals, en fresc, per
a que els xiquets els puguin tocar, parlant així de: La forma: rodona, allargada, petita,
gran, boteruda, etc. El color: groc, marró, carabassa, verd, glauc, blanc, morat, etc. El
tacte: llis, rugós, fi, granulós, "enganxifós", etc. El gust: dolç, amarg, àcid, barreja
d'ells, etc. Per acabar farem un mural. Hi haurà dibuixat una "planta tipus" on hi
anirem enganxant, en la part de la planta que pertoqui, les imatges de diferents parts
de la planta que els nens hauran pintat (arrels, tija, fulles, flors i fruits), i que
anteriorment hauran vist al llarg de l'activitat.
A qui va dirigit

Alumnes d'educació infantil

Més informació

http://www.limonium.org

EL PRODUCTE BIO A LES TERRES DE L'EBRE
Dia i hora

3 de maig, a les 18.00 h.

Localització

Edifici Municipal EMD Jesus (Tortosa), Plaça Pati Immaculada 1
(entrada C-12 Eix de l'Ebre)

Organització

ADV producció agrària ecològica Baix Ebre- Montsià

Xerrada col·loqui sobre aspectes relacionats amb la promoció de la marca i el territori
A qui va dirigit

Productors o tècnics

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ESPECIAL SETMANA BIO CATALANA
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

130 punts de venda a Catalunya

Organització

Biocop Productos Biológicos, S.A

Galeta d’Espelta i Xips de Xocolata amb faixa explicativa de la Setmana Bio i
descompte promocional del 17% (PVP: 1,99€).
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A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu els 130 establiments aquí.

PROMOCIÓ PRODUCTES MARCA REL
Dia i hora

Tota la setmana

Localització

A totes les botigues associades a Bioconsum

Organització

Bioconsum

Promoció i descomptes comercials de la nostra marca REL de nutrients ecològics
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

Consulteu les botigues aquí.

L'OLI D'OLIVA ECOLÒGIC DEL MAS DE PITOIA (RESERVA NATURAL DE
SEBES)
Dia i hora

5 de maig, de 11.00 h. a 13.00 h.

Localització

Mas del Director - Centre d'informació de la Reserva Natural de
Sebes. Camí de Sebes s/n. Flix

Organització

Grup de Natura Freixe - Reserva Natural de Sebes

Promoció de l'oli ecològic del Mas de Pitoia (Reserva Natural de Sebes) en el marc de
la XI edició de la Festa de les Cigonyes (festa anual a la reserva natural amb jocs i
espectacles infantils, entrega de diplomes als nens de la comarca nascuts l'any
anterior, reconeixement al voluntariat de la reserva...)
A qui va dirigit

Públic en general

Més informació

http://www.reservanaturalsebes.org/ i viulaterra.cat
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