MENÚS ECOLÒGICS
PRULLANS
RESTAURANT DE L’HOTEL MUNTANYA

Buffet amb productes ecològics
Tot any - 13:30 a 15:30h i 20 a 22:30h.
C/ Puig, 4. 10,8 €/nen i 19,9 €/adult. Bufet de migdia
i nit amb alguns plats elaborats amb productes
ecològics de les comarques de la Cerdanya i Alt
Urgell. 973510260.

LA SEU D’URGELL
RESTAURANT PAISATGES

Menú amb productes ecològics
Tot any - 11 a 21h.
C/ Joaquim Viola, 9. 17/20 €. Menú entre setmana
i cap de setmana amb productes ecològics,
principalment del territori. 973354424.

GER
RESTAURANT CAL JET

Menú bio setmanal
20 al 29 de maig - 13 a 16h.
C/ Major, 2. 15,50 € laborables i 26.5 € festiu. Menú
setmanal complet ecològic: entrants: coca, amanida,
crema i pasta; segons: hamburguesa, pollastre,
arròs, ous; postres: formatges, macedònia, quesada,
pa amb oli i xocolata. 666601407.

LLÍVIA
HOTEL BERNAT DE SO

Introducció de productes ecològics i de proximitat
20 al 29 de maig - 8 a 10:30h.
C/ Cereja, 5. 12 €. Introducció de productes
ecològics i de proximitat al sopar. 972146206.

EL PONT DE SUERT
RESTAURANT PRADES

Plats amb producte ecològic al menú i a la carta
20 al 29 de maig - 13 a 16h i 20 a 23h.
C/ Suix, 4. A partir de 8 €. Menú ecològic especial
per aquest dies. 696425596.

BUIRA (SARROCA DE BELLERA)
RESTAURANT CASA MASOVER

Degustació vedella Bruna dels Pirineus Eco
20 al 29 de maig - 13:30 a 15:30h.
C/ Únic, s/n. A partir de 8,50 €. A la carta i al menú
es pot escollir diferents plats amb vedella Bruna dels
Pirineus ecològica de Eco Carn Casa Masover.
973661700.

IRAN (EL PONT DE SUERT)
RESTAURANT CASA JOANOT

Cabrit ecològic de la nostra explotació ramadera
20 al 29 de maig - 13 a 16h i 20 a 23h.
C/ Únic, s/n. A partir de 11€. Plats amb carn de
cabrit ecològic: espatlla de cabrit al forn, costelles
de cabrit arrebossades i cuixa de cabrit farcida amb
ceps. 973690567.

EL PONT DE SUERT
RESTAURANT EDELWEISS

Setmana del menú Bio
23 al 29 de maig - tot el dia.
C/ Monestir Lavaix, 2. 13,50 €. Menú setmanal
especial eco: cada dia un producte ecològic en algun
plat del menú. 639069010.

LA SEU D’URGELL
RESTAURANT ARBELETXE

Menú amb carn de ramaderia ecològica
20 al 29 de maig - 13:30 a 15:30h i 21 a 23h.
C/ Sant Ermengol, 22. Menú de cap de setmana amb
carn de la ramaderia ecològica de Ca l’Andreu d’Alàs.
973361634.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS
21, 22, 28 i 29 de maig - 17:30h
Visita guiada a la formatgeria Taüll
amb tast de formatges i cervesa artesana

La Formatgeria de Taüll. C/ Tossalet, 3-5. La Vall
de Boí. 677596093. 4 € infants de 3-12 anys; 5 €
adults. Visita guiada a la granja de cabres de llet i a la
formatgeria, amb tast de formatges i maridatge amb
cervesa artesana Vandals Cervesers.

20 de maig - 21 a 23:30h
Sopar col.loqui amb degustació de productes ecològics
Restaurant Km.0 Cerdanya del Càmping
de Prullans. Crta. N 260 Km. 200. Prullans.
609889653. 25 €. Sopar col.loqui sobre la producció
agrària ecològica a Cerdanya amb degustació de
productes ecològics de Cerdanya i Alt Urgell.

20 al 28 de maig - horari comercial
Menú de carn ecològica

Carnisseria Pagès. C/ Llorenç Tomàs i Costa. La
Seu d’Urgell. 630734564. 5 €. Primer a escollir +
estofat de vedella ecològica CASA SINTET amb ceps.

21 de maig - 10:30 a 13h
Visita guiada a Ecogall, una granja de pollastres
ecològics d’alta muntanya

Ansovell. C/ Major, 15. Cava. 649982511. Visita
guiada a una granja de pollastres criats en llibertat als
peus del Cadí.

21 de maig - 16 a 19h
Visita guiada a l’explotació ramadera ecològica
Cal Calsot de Montellà

23 al 27 de maig - 13 a 14h
Menú ecològic menjador escolar Escola Vidal i Abad

Escola Vidal i Abad. C/ Mossèn Anton Navarro,
s/n. Vilaller. 973698159. 5 €. L’Ajuntament de Vilaller
promou la introducció d’un producte ecològic en el
menú escolar diari durant tota la setmana.

23 al 27 de maig - horari biblioteca
Racó Bio a la biblioteca de Tremp

Biblioteca Pública Maria Barbal. Pl. Catalunya,
6. Tremp. 973653461. S’habilitarà un racó Bio amb
llibres i bibliografia relacionada amb la producció
i alimentació ecològica.

23 al 27 de maig - horari biblioteca
Racó Bio a la biblioteca del Pont de Suert

Biblioteca municipal del Pont de Suert. C/ del
Pont, 7. El Pont de Suert. 973690167. S’habilitarà
un racó Bio amb llibres i bibliografia relacionada amb
la producció i alimentació ecològica.

23 al 27 de maig - 13 a 14h
Menú escolar ecològic

Escola Ribagorçana. Barri d’Aragó. El Pont de
Suert. 973690353. 5,70 €. Introducció d’un producte
eco en el menú escolar diari durant tota la setmana.
Aquesta actuació està promoguda pel Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça.

23 al 27 de maig - 13 a 14h
Menú escolar ecològic

Cal Calsot de Montellà. Montellà de Cerdanya.
650541277. Visita guiada a una granja de vedells
ecològics.

CEIP la Vall de Boí. C/ del Riu, 6. Barruera.
973690353. 5,70 €. Introducció d’un producte eco
en el menú escolar diari durant tota la setmana.
Aquesta actuació està promoguda pel Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça.

22 de maig - 10 a 12h
Visita a una explotació ramadera ecològica
de vaquí de carn i avicultura de posta

24 de maig - 20 a 21h
Xerrada “La producció i comercialització
dels productes agraris ecològics a l’Alt Urgell”

Cal Grauet de Saga. Saga (Ger). 609538722. Visita
a Cal Grauet de Saga, una explotació de vaquí de
carn i gallines ponedores.

Espai Ermengol. C/ Major, 8. La Seu d’Urgell.
973353057. Xerrada sobre la producció i comercialització dels productes agraris ecològics a l’Alt Urgell,
què és el CCPAE i resultats del baròmetre 2015 de
percepció i consum dels aliments ecològics.

25 de maig - 20:30 a 21:30h
Xerrada “La producció i comercialització
dels productes agraris ecològics a Cerdanya”

27 de maig - 20 a 23h
Sopar col.loqui amb degustació de productes
ecològics

25 al 28 de maig - 17 a 20h
Visita de varietats antigues i modernes de poma i pera

28 de maig - 17h
Visita a explotació ramadera ecològica i tast

Biblioteca. Centre Cívic, escoles Velles. Bellver de
Cerdanya. 973511232. Xerrada sobre la producció
i comercialització dels productes agraris ecològics a
Cerdanya, què és el CCPAE i resultats del baròmetre
2015 de percepció i consum dels aliments ecològics.

Observatori de varietats de Llesp. Ctra. L-500
Km. 3,8. El Pont de Suert. 686247218. L’associació
agrocultural amics de l’observatori de varietats
ribagorçanes organitza una visita guiada a la
col·lecció varietal de poma i pera.

25 de maig - 10 a 12h
Taula Rodona “Comercialització de productes
ecològics i de proximitat”

Centre de Fauna del Pont de Suert. Cruïlla N-230
amb N-260. El Pont de Suert. 973690040. Taula
rodona amb diversos productors i distribuïdors de
productes ecològics i de proximitat: Botiga Ara
Proximitat (Lleida), Xavi Farré (Ribagorsanes), Rubén
Farelo (La formatgeria de Taüll), Anna Sirvent (Taüll
Orgànics SL).

26 de maig - 20:30 a 21:30h
Xerrada “La producció i comercialització
dels productes agraris ecològics a Cerdanya”

Biblioteca Comtat de Cerdanya. C/ del Claustre,
12. Puigcerdà. 972880304. Xerrada sobre la
producció i comercialització dels productes agraris
ecològics a Cerdanya, què és el CCPAE i resultats
del baròmetre 2015 de percepció i consum dels
aliments ecològics.

Restaurant Paisatges. C/ Joaquim Viola, 9.
La Seu d’Urgell. 973354424. 25 €. Sopar col.
loqui sobre la producció agrària ecològica a l’Alt
Urgell amb degustació de productes ecològics de
Cerdanya i Alt Urgell.

Casa Mestrepere. Pobellà (La Torre de Capdella).
608899551. 2 € per persona. Visita a l’explotació
ramadera i tast de vedella ecològica.

28 de maig - 10:30 a 13:30h
Aromàtiques per a cosmètica natural

Montant de Tost. Finca la Bassa s/n. Ribera
d’Urgellet. 650543351. La cosmètica Cal Margarit
organitza una visita al cultiu, processat i destil.lat de
plantes aromàtiques per a cosmètics naturals.

28 de maig - 16 a 18h
Visita guiada a l’explotació ramadera ecològica

Ca l’Andreu d’Alàs. Ca l’Andreu. Alàs.
626550423. Visita guiada a una granja ecològica
de vedells Angus.

29 de maig -10:30 a 13h
Visita guiada a la finca ecològica Mig Vi

Finca Mig Vi. Lles de Cerdanya. 637705083.
Visita guiada a una finca experimental amb finalitats
d’investigació, divulgació i creació de producte.

26 de maig - 17 a 22h
Taller-degustació d’especialitats de cuina vegana
i ecològica

28 de maig - 11 a 14h
Taller d’horticultura ecològica + visita + dinar

Vega Raw Organic Barcelona. C/ Pintor Fortuny, 24.
Barcelona. 617320920. Tast de les nostres especialitats
en cuina vegana amb ingredients ecològics de petits
productors km 0.

Masia Can Ricòs. Masia Can Ricòs, s/n (Barri Cañameres).
Vallgorguina. 932171046. Dinar: 10 € adults / 5 € nens.
Taller gratuït d’horticultura en família + visita Masia Can Ricòs
+ dinar ecològic (amanida + paella mixta o vegetariana).
Organitza: Institut FP Sanitària Roger de Llúria.

26 de maig - 19h
Xerrada: “Sabem què ens posem a la pell?”

28 de maig - 10:30h
Taller per a nens interessats en el menjar ecològic

Ateneu Santcugatenc (Sala d’actes). Pl. Pep Ventura, 1.
Sant Cugat del Vallès. 679612853. Gratuït (pels socis) o
5 €. Xerrada divulgativa i mostra de cosmètica ecològica i
complements nutricionals a càrrec d’Anna Bordes i
Amaia Comas.

26 de maig - 10h
Trobades B To Bio

Meeatings23. C/ Sant Joaquim, 23. Barcelona.
932702450. Trobades entre productors francesos
d’alimentació i cosmètica bio i diferents distribuïdors
espanyols del sector. Organitza: Cambra de Comerç
Francesa de Barcelona.

26 de maig - 17 a 20h
Trobada entre projectes agroecològics del Baix Llobregat
INS Ribera Baixa 2. Av. Onze Setembre, 36. El Prat de
Llobregat. 600253916. Punt de trobada entre col·lectius
interessats en l’agroecologia per tal de trobar sinergies i
col·laboracions entre diferents actors del Baix Llobregat.

27 al 28 de maig - 10 a 20h
Tast de productes de la marca REL

MOLSA-Colomer. C/ Canonge Baranera, 10-12.
Badalona. 680977514. Un tast dels productes de la marca
REL, de Bioconsum, S.L.

28 de maig - 12h
Descobreix el menjar ecològic amb Ecoalimentaria

MENÚS ECOLÒGICS

Ecoalimentaria. C/ Canigó, 94. Barcelona. 934270707.
Activitat infantil que consisteix en un joc per aprendre a
distingir els aliments ecològics.

BARCELONA
VEGETALIA

Menú ecològic
20 al 29 de maig - 11 a 18h
Vegetalia Gòtic: C/Escudellers, 54
Vegetalia Raval: Pl./Emili Vendrell, 1
Vegetalia Born: Pl./ Fossar de les Moreres
Oferiran un menú 100% ecològic.

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet i Hort-Jardí
Urbà La Ferroviària. C/ Camp del ferro, 1-3. Barcelona.
933408675. Taller per a nens/es de 5 a 10 anys amb visita a
l’hort urbà a càrrec de Mònica Pampinsantos. Els nens han
d’anar acompanyats d’un adult i portar aigua i una gorra per
protegir-se del sol.

28 de maig - 11:30h
Taller: “La Llina, la llavor bio de la biblioteca”

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet i Hort-Jardí
Urbà La Ferroviària. C/ Camp del ferro, 1-3. Barcelona.
933408675. Taller per a nens/es de 3 a 8 anys a càrrec de
Janet Recasens. Els nens han d’anar acompanyats d’un
adult i han de portar una gorra i aigua per protegir-se del sol.

29 de maig - 10:30h
Omple el cistell al Parc

CEA Can Coll. Crta. BV-1415 de Cerdanyola a Horta, Km.
2. 936920396. El consorci del PN de la serra de Collserola
organitza un matí agroecològic amb diferents activitats.

28 de maig - 9h
Mercat de pagès

Mercat de Pere Sant. Pl. Sant Pere. Sant Cugat del
Vallès. 679612853. Venda de productes ecològics i
artensanals

30 de maig - 18:30h
Col·loqui: “La cistella de proximitat”

Biblioteca Ca l’Oliveres. C/ Castelló de la Plana, 11.
Lliçà d’Amunt. 938607116. Col·loqui sobre l’horta ecològica i de proximitat de la mà de dos agents agroalimentaris
locals, com són La Kosturica i Can Quimet Gall.

TAGAMANENT
RESTAURANT EL BELLVER

Bufet ecològic amb productes km 0
20 al 29 de maig - 14h - 35 €
Oferta gastronòmica amb productes ecològics
de diferents productors. 937445082.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS
1 al 31 de maig - 9h a 20h
Exposició bibliogràfica a la UAB

20 al 28 de maig - 17:30h
Visita prèmium al celler Cuscó Berga

7 al 28 de maig - 10:30h a 13:30h
Taller: “Horticultura ecològica avançada”

20 al 29 de maig - 10 a 14:30h i 16:30 a 20:30h (ds. 10 a 14h)
5% de descompte en la compra d’alimentació,
cosmètica i complements nutricionals

Biblioteca de Veterinària UAB. Travessera dels Turons
- Campus Nord UAB. Bellaterra. 935812545. Exposició
bibliogràfica relacionada amb l’agricultura ecològica i
l’alimentació saludable.

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. C/ Bisbe
Urquinaona, 17-19. Castelldefels. 936369697. Aprofundir
en els continguts més rellevants del curs bàsic d’hort urbà.
Es realitzarà durant els 4 dissabtes.

20 de maig a les 19h i 22 de maig a les 12h
Visita a la cervesera CESC + tast de cervesa ecoològica

La Cervesera del Poblenou. Ptge. Ratés, 11-15.
Barcelona. 685828572. 3 € (menors d’edat, gratuït). Visita
a les instal·lacions de la Cervesera Ecològica i Sostenible
Catalana amb explicació sobre l’elaboració i tast de
cervesa ecològica.

20 de maig - 18:30 a 20h
Taller: “Cuina sense foc”

El Manà. C/ València, 432. Barcelona. 932314306 606372767. 8 €. Com elaborar un menú complet, ràpid i
sense passar pels fogons, per conservar tots els nutrients.

20 de maig - 9 a 15h
Coneix les inspeccions del CCPAE

Per determinar. 646267976. Desplaçament inclòs. Visita
guiada per a periodistes i professionals de la comunicació,
l’alimentació, nutrició, etc. per conèixer els controls que
realitza el CCPAE als operadors inscrits al seu registre.

20 al 21 de maig - 10 a 20h
Tast de productes de la marca REL

MOLSA-Sagrada Família. C/ Padilla, 264. Barcelona.
680977514. Un tast dels productes de la marca REL, de
Bioconsum, S.L.

20 al 27 de maig - 11:30 a 14h
Taller de cuina sostenible per a joves: “De l’hort al plat”

Ateneu L’Harmonia. C/ Sant Adrià, 20. Barcelona.
645553416. 3 €. Taller de cuina per a joves de 12 a 16 anys
on es donaran a conèixer els productes ecològics, es parlarà
sobre alimentació saludable i sostenible, i es tastaran els
plats cuinats en un ambient relaxat i divertit.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Consultar a
www.rel.bio. Campanya promocional amb la Quinoa Real
de la marca REL. Descompte i entrega d’una postal amb
explicació nutricional sobre la quinoa i una recepta.

Celler Cuscó Berga. C/ Esplugues, 7. Les Gunyoles
(Avinyonet del Penedès). 676252550. 10 €. Degustació
de caves ecològics i vins del Penedès.

El Manà. C/ València, 432. Barcelona. 932314306 606372767. 5% de descompte en la compra d’alimentació,
cosmètica i complements nutricionals.

20 al 29 de maig - 10 a 13h i 16 a 20h
Mostra de llibres: cultiu i consum ecològic

Biblioteca Districte 4. C/ Infant Martí, 183. Terrassa.
Selecció de llibres sobre el cultiu i consum d’aliments
ecològics que els visitants es podran endur en préstec.

21 de maig - 11:30h
Contacontes: “La vida d’en Raf, un tomàquet eco”

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet i Hort-Jardí
Urbà La Ferroviària. C/ Camp del ferro, 1-3. Barcelona.
933408675. Contacontes a càrrec de Vivi Lepori. Els nens
han d’anar acompanyats d’un adult i portar aigua i una
gorra per protegir-se del sol.

Antiga fàbrica Estrella Damm. C/ Rosselló, 515.
Barcelona. 657256146. 7 €. A través de la nostra foodtruck
regalarem un deliciós hummus de carbassa i sàlvia per la
venda d’una hamburguesa a tothom que ens faci referència
a la Setmana Bio i comparteixi la foto a les xarxes socials.

21 de maig - 10:30 a 13h
Jornada de portes obertes a l’hort del Rave Negre

23 de maig - 18:30h
Taller: “L’alimentació saludable comença al carretó
de la compra”

L’hort del Rave Negre. Can Salvi, 5. Gallecs (Mollet
del Vallès). 691543576. Visita a l’hort més explicació del
projecte i les activitats, després entre totes i tots plantarem
les flors d’estiu i plantes anuals.

21 de maig - 19 a 20:30h
Xerrada: “La importància de l’alimentació ecològica
en malalties autoimmunes”

El Manà. C/ València, 432. Barcelona. 932314306 606372767. Durant la Setmana Bio, regal d’un producte
per una compra superior a 25€.

Yoga Studio Barcelona. Pl. Universitat, 4. Barcelona.
655218895. 5 € (reemborsat en val regal). “Comida que
cura” organitza aquesta xerrada sobre com l’alimentació
ecològica és la clau per restaurar l’equilibri en malalties
cròniques de caràcter immunitari (artritis, psoriasi, malaltia
de Chron...).

20 al 29 de maig - horari de la biblioteca
Aparador cultural i mostra documental

21 de maig - 10h
Tast de vins i caves ecològics Jaume Giró i Giró

20 al 29 de maig - 10 a 14:30h i 16:30 a 20:30h (ds. 10 a 14h)
Regal per compres superiors a 25€

Biblioteca Antoni Comas. C/ Prat de la Riba, 110. Mataró.
93702022813. Aparador cultural ambientat amb objectes
d’alimentació ecològica i mostra documental de materials
divulgatius sobre alimentació sana i ecològica.

20 al 29 de maig - 9 a 13h
Visita guiada a l’hort de la Carmeta

Hort de la Carmeta. Masia Morgades del Grau, s/n /
Masia can Buscarri, s/n. Castellví de la Marca. 938918347.
7 €. Visita guiada a l’hort i a les oliveres + Esmorzar amb
tast de productes.

20 al 29 de maig - horari de la botiga
Promoció especial de galetes maria d’espelta de xocolata
Botigues Biocop de la província de Barcelona.
938436517. 1,99 €. Galeta maria espelta xocolata marca
Biocop amb etiqueta específica i stopper.

20 al 29 de maig - 24h
Descompte del 10% durant la Setmana Bio

www.the-ecological.com. 932612563. 10% de descompte.
Per participar en la promoció i beneficiar-se del descompte
del 10% caldrà introduir el codi “SETMANABIO10” al realitzar
la compra.

21 de maig - 10 a 14h
Festa de la cooperativa Hortgall

Escola Virolai. Av. Catalunya, s/n. Puigdàlber. 938988535.
Durant el matí es faran diferents activitats de promoció
de la cooperativa amb inflables, tallers, actuacions,...

21 al 22 de maig - 11 a 22h
Celebra la Setmana Bio amb Happy Foods Eco Friendly

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. C/ Bisbe
Urquinaona, 17-19. Castelldefels. 936369697. Es tractaran
temes com pautes per comprar correctament, aliments
bàsics per al dia dia o ús l’aliments que ajuden a curar.

23 de maig - 18:30 a 20h
Taller: “Un ramet de salut. El Parc de les Olors”

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. C/ Bisbe
Urquinaona, 17-19. Castelldefels. 936369697. Mostra
de plantes aromàtiques i medicinals fresques i tallades.
Observació i explicació de les seves virtuts i aplicacions.

23 de maig - 19:30h
Tastet de productes de cuina creativa ecològica i xerrada

Caves Jaume Giró i Giró. C/ Montaner i Oller, 5. Sant
Sadurní d’Anoia. 938910165. 12 €. Es realitzarà un tast
de vins i caves ecològics a les caves Jaume Giró i Giró.

Biblioteca Antoni Comas. C/ Prat de la Riba, 110. Mataró.
93702022813 - 658608879. Tastet de productes de cuina
creativa ecològica i xerrada divulgativa amb la participació
d’un pagès ecològic de les Cinc Sènies
de Mataró.

21 de maig - 10:30h
Visita guiada a la granja ecològica de porcs Salgot

23 de maig al 5 de juny
Concurs - Sorteig #JoMenjoECO

Ecogranja de porcs Salgot. Crta. d’Aiguafreda de Dalt,
s/n. Aiguafreda. 938442020. 8 €. Visita al cicle de vida del
porc ecològic, des de les mares gestants fins al porc adult.

21 al 22 i 28 al 29 de maig - 11:30 a 13h
Visita al celler Albet i Noya i tast de vins

Albet i Noya. Finca Can Vendrell de la Codina, s/n. Sant
Pau d’Ordal. 938994812. 10 €. Es presentarà la història
d’aquest celler pioner en vinyes i vins ecològics. Es farà una
visita al celler i finalment, un tast de tres vins entre blancs,
negres i escumosos.

21, 22, 28 i 29 de maig - 12:30 a 15:30h
Taller de cuina i tast-dinar de producte ecològic

El Divan Taller de Cuina. C/ Cornellà Modern, 16.
Cornellà de Llobregat. 653944026. 35 €. Realitzarem
un taller de cuina amb producte ecològic a on els
participants elaboraran 3 receptes posteriorment es
realitzarà la degustació-dinar, inclou beguda.

21, 22, 28 i 29 de maig - 11:30h
Visita al celler Mas Comtal i tast de vins ecològics d’autor
Mas Comtal. Mas Comtal, 1. Avinyonet del Penedès.
938970052. 15 €. Visita al celler, passeig per la vinya,
tast de vins ecològics i d’embotits de la zona.

Facebook, Twitter i Instagram del CCPAE. Concurs a
través de les xarxes socials del Consell Català de Producció
Agrària Ecològica, amb sorteig de lots d’aliments ecològics.

24 de maig - 18 a 20h
Taller per a adults: “Iniciació a l’hort urbà ecològic”

Biblioteca Districte 4. C/ Infant Martí, 183. Terrassa.
937397423. Taller pràctic adreçat a joves i adults per poder
implementar un hort urbà i ecològic a casa, a càrrec d’Ester
Casanovas, autora del llibre: “Pagesos de ciutat”.

24 de maig al matí
Presentació del recurs educatiu Ecosegell

Per determinar. El CCPAE i Vida Sana presentaran un nou
recurs educatiu digital per a nens i nenes de 10 a 14 anys
per conèixer la producció agrària ecològica i l’etiquetatge
dels aliments ecològics.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA. C/ Jacint Verdaguer 26, baixos (cantonada
Priora Xixilona). La Garriga. 679512019. Descompte fix als
clients del dijous 26 de maig de 2016. La resta de dies de
la Setmana Bio 2016 es faran ofertes puntuals.

MENÚS ECOLÒGICS
SALLENT
MAS DE LA SALA

Menú degustació ecològic i de proximitat
20 al 29 de maig - dinar i sopar.
Ctra. C-16 sortida 59. 30 €. Menú ecològic especial
per a aquests dies. 637410700.

SOLSONA
RESTAURANT EL SOLSONÈS

Menú setmana bio
20 al 29 de maig - dissabtes i diumenges de 13 a
16h i de 21 a 23h, divendres de 21 a 23h.
Ctra. Sant Llorenç, km. 2 (direcció Coll de Jou).
20 €. Plats elaborats amb productes de proximitat
i ecològics. 973482861.

SOLSONA
RESTAURANT LA CABANA D’EN GELI

MANLLEU
SAMBUCUS

De la terra a la taula creant oportunitats
24 al 28 de maig. Per horaris i preus a
http://www.sambucus.cat/. Mercat municipal.
C/ Pintor Guardia. Dinars o sopars ecològics
amb productes locals i amb regal d’una bossa
de condiments ecològics de producció pròpia.
622030458.

CASTELLADRAL (NAVÀS)
ALBERG DE CASTELLADRAL

Menú degustació de l’Oli
29 de maig - a partir de les 14h.
Plaça de Castelladral, s/n. 25 €. Menú creat
i elaborat pel xef Quim Miró, elaborat amb
productes ecològics i de proximitat i oli d’Oliva
ecològic Extra Verge d’Oli Migjorn. 626592247.

Plats Bio
21 al 29 de maig - dissabtes i diumenge 13 a 16h.
Ctra. Sant Llorenç, s/n. 22 €. Oferirem plats
Bio dintre del nostre menú de cap de setmana.
973483582.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

1 d’abril al 31 de juliol - 10 a 12h i 17 a 18h
El meu avi tenia un hort

Escola Bressol Garrofins. Av. de la Pau, 5. Moià.
662615622. Activitat per ensenyar als infants que
cultivar la terra dóna els seus fruits

20 al 29 de maig - 11 a 14h
Artelac ofereix una visita guiada i tast

Finca el Paraíso. Barriada les Boades, s/n. Sant
Vicenç de Castellet. 938330133. 6 €. Visita a
la finca, projecció de vídeo sobre com es fan els
formatges i tast de producte.

20 al 29 de maig - 11:30h
Descobreix el celler l’Oller del Mas i els seus vins
i olis ecològics

Oller del Mas. Ctra. Igualada C-37 km. 91.
Manresa. 938768315. 15 €. Visita guiada al castell
i celler Oller del Mas, on s’explicarà el procés
productiu dels vins ecològics. Tast de vins i olis
ecològics.

20 al 29 de maig - 10 a 12h i 17 a 18h
Potenciem el consum de productes naturals

Escola Bressol Garrofins. Av. de la Pau, 5. Moià.
662615622. Contribuir en el consum d’aliments
naturals mitjançant diferents activitats.

20 de maig - 19h
Maridatge amb cerveses ecològiques Ninkasi

La Llavor. Mestre de Pedret, 28. Berga. 636242816.
25 €. Maridar àpats ecològics amb diferents tipus
de cerveses.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Diferents
municipis de Catalunya: consultar a www.rel.bio.
680977514. Una campanya promocional amb
la Quinoa Real de la nostra marca pròpia REL.
Descompte i entrega d’una postal amb explicació
nutricional sobre la quinoa i amb una recepta.

21 al 29 de maig - horari del local
Cafès Bio

La Tasketa de la Núria. Plaça Major, 1. Solsona.
670753270. Oferim cafès amb certificació ecològica.

21 de maig - 19h
Xerrada: Iniciació a la cuina natural i saludable

Centre del Parc del Cadí-Moixeró. C/ La Vinya, 1.
Bagà. 938244151. Xerrada sobre els beneficis dels
aliments ecològics a càrrec de Sara Curriu.

21 de maig - tot el dia
Presentació del projecte “De Yerba”, els beneficis
de la carn de pastura

La Font. Mas La Font. Lluçà. 608941802. 15 €.
Dia de portes obertes a l’explotació, amb degustació
de productes i presentació de la plataforma “De
Yerba” amb Mónica Fernández.

23 i 26 de maig - 15 a 16:30h
Visita a “Pomes de Muntanya” + Taller i visita
a “Deu Pometes”

Escola Vall de Lord. Sant Llorenç de Morunys.
973492227. Visita a la plantació de pomes de
muntanya de Cal Monegal i visita a l’obrador
Deu Pometes.

24 de juny - 9h
Jornada tècnica: “Avicultures alternatives ecològiques”

Escola Agrària de Manresa (FUB). Av.
Universitària, 4-6 (Edifici FUB). Manresa. 938749060.
Jornada tècnica sobre cria ecològica d’aus diferents
de pollastres i gallines.

25 de maig - 17 a 20h
Taller d’empelts

29 de maig - 11:30h
Visita Guiada a les oliveres i l’obrador d’Oli Migjorn

26 de maig - horari de botiga
Descompte fix als clients i ofertes puntuals

29 de maig - 10:30 a 13:30h i 17:30 a 20h
Menja Bio a Cal Ton/Deu Pometes

Finca de Can Poc Oli. Ctra. Vella d’Abrera a
Manresa km. 23,6. Manresa. 938787035. Gratuït
(pels socis de l’Era) o 25 €. S’explicarà la teoria
dels empelts de fruiters i es practicaran alguns
dels empelts.

Botiga NANA. Passatge Joan Puig, 2-4, baixos.
Vic. 679512019. Descompte fix als clients del dijous
26 de maig de 2016. La resta de dies de la Setmana
Bio 2016 es faran ofertes puntuals.

26 de maig - 19:30h
Xerrada: “Els aliments ecològics”

Espai Joan Font. Camí de Sant Joan de Fàbregas.
Rupit i Pruit. 687534308. Xerrada sobre aliments
ecològics i experiència d’un operador ecològic
(Formatges Mas el Garet) que elabora formatges a
partir de la llet del seu propi ramat.

28 de maig - 12h
Visita i tast de productes carnis cuits ecològics

Erre de Vic 1952. Passeig de la Generalitat, 69.
Vic. 938850916. 5 € x persona. Erre de Vic, 1952 us
obre les portes del seu obrador de Vic, per aproparvos la Cultura Gastronòmica Saludable i Ecològica.

29 de maig - 11h
Visita guiada a les plantacions de pomera ecològica
de muntanya

Monegal. El Monegal, s/n. Guixers. 687847552.
2 €. L’associació agrària ecològica de muntanya
ofereix una visita guiada a les plantacions de pomera
ecològica de muntanya.

Oli Migjorn. Casa Migjorn, s/n. Navàs. 690023117.
15 €. Visita guiada per les oliveres on descobrir les
diferents varietats autòctones i tast d’ olis
de Migjorn de les varietats Arbequina, Corbella,
Picual i dels olis de finca (coupage).

Carnisseria xarcuteria Cal Ton. C/ Sant Nicolau,
16. Sant Llorenç de Morunys. 626986788. Tast de
daus de vedella ecològica de cal Ton, chutney de
poma ecològica de deu Pometes i tastet amb
altres productes de deu Pometes, com
les melmelades.

29 de maig - 11 a 14h
Tast d’oli sota les oliveres i visita a la finca

Finca Obaga de l´Agneta. Obaga de L´Agneta, Els
Comtals. Manresa. 675965300. 10 € x persona.
Iniciació al tast d’oli d’oliva i visita a la finca.

MENÚS ECOLÒGICS
GRANOLLERS DE ROCACORBA
CAN SALA

Sopar Bio
20 de maig - 20h.
Can Sala, s/n. de Rocacorba. 15 €. Sopar bufet
amb diferents plats 100% ecològics preparats per la
cuinera Toshie Nagashima per sorprendre el paladar
dels participants.
646967810 / 972443217.

GRANOLLERS DE ROCACORBA
CAN SALA

Sopar Bio
27 de maig - 20h.
Can Sala, s/n. 15 €. Sopar bufet amb diferents
plats 100% ecològics preparats per la cuinera
Toshie Nagashima per sorprendre el paladar dels
participants.
646967810 / 972443217.

RIPOLL
AULA D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS

Dinar bio
23 al 27 de maig - 13 a 15h.
C/ Joan Miró, 2-4. 15 €. Es farà un menú ecològic
específic en motiu de la Setmana Bio 2016.
972704499.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS
20 i 21 de maig - 11h
Visita guiada a granja la Selvatana

Granja la Selvatana. Granja La Selvatana.
Campllong. 659200445. Circuit per tota la granja
i l’obrador per conèixer la vida en una granja
de llet ecològica.

20 al 29 de maig - 8 a 14h
Promoció nous sucs ecològics Biodrissa

Parada Biodrissa Mercat del Lleó. Mercat
municipal del Lleó. 633633941. Promoció de sucs
ecològics de fruita i verdures.

20 al 29 de maig - 9 a 20:30h
Degustacions de productes ecològics

Bio’s Ecomercat. Rambla Xavier Cugat, 40. Girona.
659652791. Cada dia es donarà a tastar un producte
diferent amb la finalitat de provar i aprendre a utilitzar
i cuinar nous aliments.

20 al 29 de maig - Horari de botiga
20% de descompte en verdura BIOnofre

Botiga BIOnofre de Banyoles. Ctra. Camós, 79.
Banyoles. 972 52 51 16. 20% de descompte en
verdura BIOnofre.

20 al 29 de maig - Horari de botiga
20% de descompte en verdura BIOnofre

Botiga BIOnofre de Girona. C. De la Rutlla, 15.
Girona. 972 52 51 16. 20% de descompte en
verdura BIOnofre.

20 al 29 de maig - Horari de botiga
20% de descompte en verdura BIOnofre

Botiga BIOnofre de Vilamalla. Mas Nofre s/n.
Vilamalla. 972 52 51 16. 20% de descompte en
verdura BIOnofre.

21 de maig - 8 a 13h
Sorteig d’una cistella amb productes del Parc
Agroecològic de l’Empordà

Mercat de Palamós. Palamós. 616693710. Es farà
un sorteig d’una cistella amb productes ecològics
entre tots els compradors de la parada del mercat.

21 de maig - 11h
Taller d’hort urbà i de reutilització de La Manduca

Passeig del Mar. Passeig del Mar / Rambla
Vidal. Sant Feliu de Guíxols. 669730273. La
Manduca organitza un taller d’hort urbà i un taller de
reutilització, amb criatures i acompanyants, on els
nens aprenen i ensenyen a reutilitzar.

22 i 29 de maig - 12h
Curs de cuina amb verdures de l’horta de Can Sala

Can Sala. Can Sala, s/n. Granollers de Rocacorba.
646967810 / 972443217. 15 €. Els participants
colliran les hortalisses a l’horta de Can Sala i, amb
l’ajut de la cuinera, preparan tots junts el dinar.

23 de maig - 11h
Els costos de la producció ecològica i la producció
convencional. Com cal repercutir-ho en el preu
de l’aliment

Agència de Desenvolupament del Ripollès. PI
Els Pintors - c. Joan Miró, 2-4. Ripoll. 972704499.
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès organitza
una jornada centrada en l’estudi comparatiu dels
costos de la producció ecològica i de la producció
convencional.

23 de maig - 8 a 14h
Sorteig de cistella de productes ecològics
de la Vessana

Mercat de Cadaqués. Passeig de la Riera.
Cadaqués. 670570810. Sorteig d’una cistella amb
productes ecològics entre tots els compradors de la
parada del mercat.

26 de maig - 10 a 13h
Jornada transfronterera entre pagesos ecològics
de la Catalunya Nord i Sud

Aula Can Laporta. C/ Major, 2. La Jonquera.
972454310. Aquesta jornada té per objectiu facilitar
l’intercanvi de productes ecològics entre pagesos
que fan cistelles i venda directa d’ambdues bandes
dels Pirineus.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA Figueres. C/ Mar, 5, baixos.
Figueres. 679512019. Durant tot el dia s’oferirà un
descompte fix. La resta de dies de la Setmana Bio
es faran ofertes puntuals.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA Girona. C/ Migdia, 98, baixos.
Girona. 679512019. Durant tot el dia s’oferirà un
descompte fix. La resta de dies de la Setmana Bio
es faran ofertes puntuals.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA Olot. C/ Notari Closells, 2, baixos
(cantonada Av. Reis Catòlics). Olot. 679512019.
Durant tot el dia s’oferirà un descompte fix. La resta
de dies de la Setmana Bio es faran ofertes puntuals.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA Palamós. Av. Catalunya, 5, baixos.
Palamós. 679512019. Durant tot el dia s’oferirà un
descompte fix. La resta de dies de la Setmana Bio
es faran ofertes puntuals.

26 de maig - horari de botiga
Descompte especial Setmana Bio

Botiga NANA Platja d’Aro. Av. Castell d’Aro, 62,
baixos. Platja d’Aro. 679512019. Durant tot el dia
s’oferirà un descompte fix. La resta de dies de la
Setmana Bio es faran ofertes puntuals.

27 de maig - 10h
Jornada sobre alimentació ecològica

Escola Forn d’Anells. C/ Salvador Espriu, 6.
Fornells de la Selva. 972213262. En aquesta
jornada, impulsada pel Consell Comarcal del
Gironès, l’alumnat de 5è coneixerà les principals
característiques de la producció ecològica, es
realitzarà una activitat d’hort escolar i es farà un taller
de batuts amb fruita ecològica.

28 de maig - 8 a 14h
Sorteig d’una cistella de productes ecològics
de la Vessana

Mercat d’Empuriabrava. Passeig Marítim, costat
Muga. Castelló d’Empúries, Empuriabrava.
670570810. Es farà un sorteig d’una cistella amb
productes ecològics entre tots els compradors de la
parada del mercat.

28 de maig - 12 a 16h
Xerrada i arrossada popular de Sant Ponç

Zona d’esbarjo de la Plaça Sant Ponç. Pla
Sant Ponç. Girona. 972202070. 5 €. El Rebost
Cooperativa organitza una xerrada sobre productes
ecològics i un dinar popular amb arròs i ingredients
ecològics.

29 de maig - 12h
Curs de cuina amb verdures de l’horta de Can Sala

Can Sala. Can Sala, s/n. Granollers de
Rocacorba. 646967810 / 972443217. 15 €. Els
participants colliran les hortalisses a l’horta de Can
Sala i, amb l’ajut de la cuinera, prepararan tots junts
el dinar.

29 de maig - 10:30h
Descobrim les basses mediterrànies de Can Torres
a l’Albera amb copa de vi ecològic

Celler Can Torres. Mas Torres 30 - Vilartolí. Sant
Climent Sescebes. 671191956. 10 € adults.
Es veurà com s’han pogut recuperar les basses
temporàries mediterrànies gràcies a la intervenció
de la IAEDEN-Salvem l’Empordà. Després els adults
podran tastar una copa de vi ecològic i els més
petits participaran en un joc creatiu.

28 i 29 de maig - 11 a 14h
Presentació dels nostres nous vins ecològics

Celler Mas Blanch i Jové. Paratge Llinars Pol. 9
Parc. 129. La Pobla de Cérvoles. 973050018. 5 € de
descompte per la compra d’una ampolla de vi. Passeig
per la vinya i pel celler dels Artistes, on es poden veure
escultures entre oliveres i ceps; al final hi haurà tast de
vins i olis.

28 i 29 de maig - 12h
Visita guiada a l’Espai Transmissor i al celler
Vinya l’Hereu

28 de maig - 18h
Xerrada i tast d’Oli Umami amb “Camins de Verdor”

La Moderna de Cervera. C/ Major, 83. Cervera.
620428013. L’oli Umami és un oli d’oliva verge
ecològic de primera premsada, de qualitat superior.

29 de maig - 10 a 12h
Visita a l’Ull Viu Hort de Vilagrasseta

Ull Viu Hort. Montoliu de Segarra. 973531300.
Visita guiada a Ull Viu Hort i tast de conserves.

Seró. C/ Escoles, 2. Artesa de Segre. 639311175
/ 661224195. 5 €. Visita del monument megalític
túmul de Seró, amb les seves estàtues, menhir i la
singularitat arquitectònica que els allotja; tot seguit
visita guiada al celler i tast dels vins ecològics.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS
20 al 29 de maig - 9 a 14h i 17 a 20:30h
Degustacions de productes Bio

Kerité Biomercat. C/ Lluís Companys, 31.
Lleida. 873498723 / 691520700. Degustacions
de productes Bio a la botiga Kerité.

20 al 29 de maig - 9 a 14h i 17 a 20:30h
Degustacions de productes Bio

Kerité punt ecològic. Av. Rovira Roure, 40.
Lleida. 873498723 / 691520700. Degustacions
de productes Bio a la botiga Kerité.

20 de maig - 20h
Tast i promoció de productes ecològics

La Moderna de Cervera. C/ Major, 83. Cervera.
620428013. Tast de vins ecològics del Celler Comalat.

20 de maig - 19h
Jornada de transferència tecnològica sobre beneficis
de la producció ecològica
Serveis Territorials del DARP a Lleida. Camp
de Mart, 35. Lleida. 973246650. Jornada de
transferència tecnològica sobre beneficis de la
producció ecològica: alimentació.

20 al 26 de maig - 16:30 a 19:45h
Racó ecològic

Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol. Pl. Pertó, 1,
1r pis. Alguaire. 973756816. S’habilitarà un racó a
la biblioteca amb llibres i revistes relacionades amb
l’agricultura i l’alimentació ecològica.

20 al 28 de maig - horari comercial
Sorteig d’una panera de productes ecològics

Cal Valls. Camí La Plana, s/n. Vilanova de Bellpuig.
973324125. Sorteig d’un lot de productes de Cal
Valls a tots els clients de la nostra botiga a Vilanova
de Bellpuig durant la Setmana Bio.

20 al 29 de maig - 10 a 12h
Experiències Rubió de Sòls

Celler Rubió de Sòls. Finca de Rubió de Baix.
Foradada. 690872356. 10 €. Regal promocional
d’una ampolla de vi. Visita guiada per les vinyes amb
vistes al Castell de Rubió de Baix, tot seguit visita al
celler amb degustació, tast guiat i projecció
d’un vídeo.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Diferents
municipis de Catalunya: consultar a www.rel.bio.
680977514. Una campanya promocional amb
la Quinoa Real de la nostra marca pròpia REL.
Descompte i entrega d’una postal amb explicació
nutricional sobre la quinoa i una recepta.

21 i 22 de maig - 11 a 14h
Presentació dels nostres nous vins ecològics

Celler Mas Blanch i Jové. Paratge Llinars Pol. 9
Parc. 129. La Pobla de Cérvoles. 973050018. 5 €
de descompte per la compra d’una ampolla de vi.
Passeig per la vinya i pel celler dels Artistes, on es
poden veure escultures entre oliveres i ceps, al final hi
haurà tast de vins i olis.

21 de maig - 11 a 12:30h
Visita a Cal Valls

Cal Valls. Camí La Plana, s/n. Vilanova de Bellpuig.
973324125. Visita a les finques i instal·lacions
de Cal Valls.

21 i 22 de maig - 12h
Visita guiada a l’Espai Transmissor i al celler
Vinya l’Hereu

Seró. C/ Escoles, 2. Artesa de Segre. 639311175
/ 661224195. 5 €. Visita del monument megalític
túmul de Seró, amb les seves estàtues, menhir i la
singularitat arquitectònica que els allotja, tot seguit
visita guiada al celler i tast dels vins ecològics.

21 de maig - 22h
Nit de Museus: Seró Espai Transmissor

Seró. C/ Escoles, 2. Artesa de Segre. 661224195.
Visita guiada al museu on es projectaran vídeos
sobre l’Univers i s’observarà el cel. Xerrada
divulgativa d’agricultura ecològica enfocada a
consumidors i usuaris i tast de vins ecològics.

21 de maig - 11h
Visita guiada als horts familiars ecològics

Horts Punt Eco. Lleida. 650964511. Visita guiada
als horts familiars ecològics de Cappont.

22 de maig - 10 a 13h
Visita a l’hort i al taller

Hort de Ca la Cistellera. Camí de les Borges, s/n.
Juneda. 691661966. Visita guiada, degustació i
mercat de productes ecològics.

22 de maig - 9:30 a 13:30h
Matinal d’horticultura ecològica:
“L’organització de l’horta ecològica familiar”

Sikarra Nostra, Agrobotiga i Centre
d’Interpretació. Pl. de l’Estació, s/n. Sant Guim
de Freixenet. 973294438. 4 € x persona. De 9:30
a 11h xerrada de rotacions i associacions de cultiu a
l’horta familiar, a càrrec de Daniel Espejo Fraga i d’11
a 13:30h excursió caminant a Freixenet i visita
a horts tradicionals de Freixenet.

23 de maig - 19 a 20h
Conferència divulgativa sobre alimentació ecològica
Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol. Pl. Pertó,
1, 1r pis. Alguaire. 973756816. Xerrada sobre
els beneficis de l’alimentació ecològica. Aliments
naturals, sostenibles i de qualitat.

23 al 26 de maig - horari botiga
Promoció de productes ecològics

La Moderna de Cervera. C/ Major, 83. Cervera.
620428013. Promoció de productes ecològics amb
un 5 % de descompte.

25 al 29 de maig - 10 a 14h
Promoció oli verge extra ecològic, Molí Duran

Sikarra Nostra, Agrobotiga i Centre
d’Interpretació. Pl. de l’Estació, s/n. Sant Guim de
Freixenet. 973294438. Promoció: 5 % descompte.
Promoció d’oli arbequina de la Vall del Corb, obtingut
mitjançant tècniques tradicionals: molí de curres
de granit, premsada en fred amb esportins
i decantació.

26 de maig - 9 a 16h
Jornada ecològica a l’Escola Agrària d’Alfarràs

Escola Agrària d’Alfarràs. Partida el Sot, s/n.
Alfarràs. 973760100. Jornada gratuïta. Dinar
ecològic 6,30 €. El matí tindrà lloc la jornada
de transferència tecnològica sobre fructicultura
ecològica, tot seguit es farà un dinar ecològic i a la
tarda es visitarà la finca ecològica de l’Escola Agrària.

26 de maig - 20:30h
Tast de vins eco de la Denominació d’Origen
Costers del Segre

L’estel de la Mercè. Cardenal Cisneros, 30. Lleida.
606929925. 25 €. Tast guiat de vins ecològics pel
Somelier Toni Lara.

27 de maig - 14 a 17h
Taller de cuina vegana

Kerité punt ecològic. Av. Rovira Roure, 40. Lleida.
873498723 / 691520700. 30 €. Taller de cuina
vegana.

27 de maig - 19 a 24h
Enogastronomia sota les estrelles

Celler Rubió de Sòls. Finca de Rubió de Baix
i Restaurant la Solana de Foradada. Foradada.
690872356. 60 €. Passeig per les vinyes, visita
el celler amb explicació d’elaboració del vi i tast
guiat a càrrec de l’enòloga Judit Sogas. Després
sopar el restaurant La Solana, s’acabarà la nit amb
l’observació guiada del cel nocturn des
de les vinyes.

28 de maig - horari botiga
Degustació de Formatge

Ecològica Organic Food. C/ Soler, 6. Tarragona.
877014424. Degustació de formatge ecològic
Montbrú.

28 de maig - 10 a 13h
Emprenedoria en Producció Agrària Ecològica

L’Hort de la Sínia. Hortes de Tamarit, s/n. Tamarit.
977250450. Jornada per a donar a conèixer
diferents tipus d’emprenedories, així com un lloc
de trobada i intercanvi d’experiències.

28 i 29 de maig - dissabte 11 i 17h / diumenge 11h
Visites a vinyes i celler

Celler Burgos porta. Mas Sinén, s/n. Poboleda.
696094509. 10 €. Passeig per les vinyes, visita
al celler i tast de vins amb explicació directa del
productor i elaborador.

29 de maig - 11 a 13h
Visita guiada a l’Hort de la Sínia

L’Hort de la Sínia. Hortes de Tamarit, s/n. Tamarit.
655486115. Visita a la finca agroecològica on es
veurà el projecte hortets didàctics familiars al Jardí
dels Sentits.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

20 de maig - 9 a 20:30h
Els Tastets

20 al 29 de maig - horari botiga
Degustació d’oli d’oliva verge extra ecològic

21 de maig - 10h
Visita guiada a la finca Mas Fàbregues - 3 hores

23 de maig - 10 a 12h
Visita guiada per l’hort i la finca I un rave

20 al 22 de maig - 10 a 19h
Oleoturisme

20 al 29 de maig
Visita a la D.O.Q. Priorat i D.O. Montsant
i tast de vins - 3 hores

Finca Masia Esplanes. Camí vell de Gratallops s/n,
Falset. 977831201 / 626335785 / 654519385. 25 €.
Visita al celler i a les vinyes amb 4x4 i tast de 8 vins.

21 de maig - 10:30h
Vine a conèixer Can Colorit

27 de maig - 17h
Visita guiada per la finca - 2 hores

Can Colorit. Camí Vell de Falset a Porrera. Falset.
636738156. Visita guiada al nostre hort. Descobreix
l’entorn, plantes i fauna auxiliars.

Horta Cal Marxant. Pol. 12 par. 3. La Pobla
de Montornès. 608232733. Explicació del cultiu
ecològic a l’Horta Cal Marxant.

20 al 29 de maig
Visita a les instal·lacions
de Josep Mª Galofré - 2 hores

21 i 22 de maig - dissabte 11h i 17h / diumenge 11h
Visites a vinyes i celler

28 de maig - 9:30 a 14h
Degustació de Sobrassada

20 al 29 de maig - 9 a 11h i 16 a 18h
Esmorzars i berenars saludables

21 al 28 de maig - horari botiga
Venda amb descompte d’oli d’oliva verge
extra ecològic

L’Espiga D’Or. C/ Rovira i Virgili, 17. Tarragona.
977225508. Es posaran als taulells de la botiga
diversos aliments ecològics per poder degustar.

Torclum. Mas Borràs. C/ Major, 1. Sant Vicenç
de Calders. 615602582. 20 €. Visita a les finques
d’oliveres, a la premsa de lliura i degustació
de productes fets amb oli.

20 al 28 de maig
Visita guiada i tast de vins

Celler de l’Era. Mas de les Moreres. Cornudella
de Montsant. 626744241. 6 €. Visita guiada al celler
i les vinyes.

20 al 28 de maig - horari botiga
Tast de productes ecològics

EcoBotiga Hortus. Av. Doctor Folch, s/n.
Montblanc. 977860768. Difusió dels productes
ecològics amb responsabilitat social.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Diferents
municipis de Catalunya: consultar a www.rel.bio.
680977514. Una campanya promocional amb
la Quinoa Real de la nostra marca pròpia REL.
Descompte i entrega d’una postal amb explicació
nutricional sobre la quinoa i amb una recepta.

20 al 29 de maig - 10:45h
La Vinya dels Templers

Kiko Figueras. Cal Figueras s/n, El Pla de Manlleu
(Aiguamúrcia). 628416564. 18 €. Caminada entre
vinyes, boscos, elements històrics... i per acabar
degustació de productes locals.

El racó ecològic. Av. Països Catalans, 22.
Tarragona. 977505584. Tast d’oli d’oliva verge extra.

Granja Entrevinyes. Ctra. Can Farré, km. 3. Vila
- rodona. 667001416. Grups de +/- 10 persones:
50 €. Visita guiada a les instal·lacions de la granja
Entrevinyes.

L’Espiga D’Or. C/ Rovira i Virgili, 17. Tarragona.
977225508. 3 €. Esmorzar i berenar: Infusió
o beguda vegetal amb cafè o cafè de cereals
acompanyat de coc casolà o de mini entrepà vegetal.

20 al 29 de maig - horari botiga
Reforça els teus ossos

Ecològica Organic Food. C/ Soler, 6. Tarragona.
877014424. Promoció de col·lagen.

Finca Mas Fàbregues. Ctra. de Reus - El Morell
km. 4. Constantí. 977050555 / 652177794.
Recorregut explicatiu per l’hort amb la participació
dels pares, mares i nens/es.

Celler Burgos porta. Mas Sinén, s/n. Poboleda.
696094509. 10 €. Passeig per les vinyes, visita
al celler i tast de vins amb explicació directa del
productor i elaborador.

La botiga de l’oli. Robuster, 31. Reus. 977302721.
Venda amb descompte d’oli d’oliva verge extra
ecològic.

21 al 29 de maig - 10h
Descobrir els vins tradicionals al Priorat

Solà Classic. Masets, 2. Bellmunt del Priorat.
686115104. 13 €. Es farà una visita a les vinyes i al
celler, a on es tastaran els vins que estan en procés
i els vins que estan acabats.

21 de maig - horari botiga
Degustació d’Oli

Ecològica Organic Food. C/ Soler, 6. Tarragona.
877014424. Degustació d’oli d’oliva verge extra
primera premsada en fred.

Finca de “I un rave, SL”. Av. Sant Jaume, 3.
Valls. 675762782. Visita guiada a l’explotació amb
possibilitat d’adquirir productes in situ.

Ecològica Organic Food. C/ Soler, 6. Tarragona.
877014424. Degustació de sobrassada eco amb
torrades de sèsam.

28 de maig - 10 a 22h
Mercat agroecològic

L’Hort de la Sínia. Hortes de Tamarit, s/n. Tamarit.
655486115. Mercat de productors i elaboradors de
productes ecològics + Tallers d’alimentació ecològica
+ Tastets de diferents productes ecològics
de proximitat.

27 de maig - 18h
Xerrada: “Productes ecològics per a la cura de la salut”

Biosfera. C/ Miguel de Cervantes, 10. Tortosa. 977444233.
Beneficis dels aliments ecològics i principals diferències amb
els convencionals. A càrrec d’Arancha Coromina, dietistanutricionista.

29 de maig - 12:30h
Tastet d’un Delta a MónNatura

MónNatura Delta de l’Ebre. Ctra. del Poblenou del
Delta a les Salines. Amposta. 977053801. 12 €. Visita
gastronòmica, on un plat molt conegut com és l’arròs
caldós, farà de fil conductor de l’activitat. Els participants
gaudiran d’un petit tastet amb productes ecològics.

29 de maig - 10 a 19h
Identitat Extra Virgin Olive Oil ofereix Tour agrícola
i gastronòmic a les Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera
Riu Estrets Parc Natural dels Ports; Finca el Tossal;
Horta de Sant Joan. Convent Sant Salvador.
Pl. Catalunya (oficina de turisme). Horta de Sant Joan.
620598182. 30€ + 12 anys, 10€ de 6 a 12 anys, gratuït
menors de 6 anys. Matí, caminada pel Riu Estrets i visita
guiada per “El Tossal”, finca amb oliveres centenàries. A
l’hora de dinar es farà una clotxa, un plat molt típic dels
pagesos. A la tarda visita al poble d’Orta.

MENÚS ECOLÒGICS
L’AMETLLA DE MAR
CÀMPING AMETLLA

Menú Setmana Bio
20 al 29 de maig - 13 a 15:30h i de 19:30 a 22h.
Paratge Santes Creus, s/n. 27 €. Mínim 2 persones.
977267784

SANT CARLES DE LA RÀPITA
RESTAURANT VENTALL DE FREDDY

Menú BIO: “Un viatge per la serra del Montsià”
23 al 27 de maig
Avinguda Constitució, 1 Bis. 28 €.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
RESTAURANT LLANSOLA 1921

Menú BIO: “Un viatge pel Delta de l’Ebre”
23 al 27 de maig - 13 a 16h i de 21 a 23h
Sant Isidre, 98. 28€. 699434985.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
HOTEL RESTAURANT CAN BATISTE

Programació
Terres de l’Ebre

Menú Setmana Bio
23 al 27 de maig
St. Isidre, 204. 28€. 661102672.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
RESTAURANT MIAMI CAN PONS

Menú Setmana Bio
23 al 27 de maig
Passeig Marítim, 18-20. 28€. 661102672.

EL PERELLÓ
RESTAURANT MAS D’EN CURTO

Menú Setmana Bio
27 de maig - 13 a 18h
Camí de la bassa d’en Ferra km 6.3 Mas d’en Curto. 44 €.
977267302 / 696777555.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
RESTAURANT ALBERT GUZMÁN

Menú Setmana Bio
23 al 27 de maig
St. Isidre 255. 28€. 661102672.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS
19 de maig - 18h
Xerrada: “La nutrició ecològica com a principal factor
de salut”

Biosfera. C/ Miguel de Cervantes, 10. Tortosa. 977444233.
Xerrades sobre els beneficis per a la salut dels productes
ecològics, a càrrec de Kim Sorensen.

20 i 27 de maig - 15 a 17h
Xerrada-visita sobre el projecte de l’associació Obre’t’ebre
Eco-hort del canal de Roquetes. Av. Ports de Caro, 19
baix. Roquetes. 661717608. Preu: la voluntat. Explicació
del funcionament de l’associació Obre’t’ebre a través dels
seus responsables. Lloc de trobada: pastisseria Noa.

20 de maig - 18h
Xerrada: “Nutrició ecològica i flora bacteriana nutricional”

Biosfera. C/ Miguel de Cervantes, 10. Tortosa. 977444233.
Beneficis de la nutrició ecològica sobre la flora bacteriana
nutricional, a càrrec de Teresa Cid Puig.

20 de maig - 18 a 20h
Iniciació a la degustació d’olis ecològics a Biosfera Ecocenter
Biosfera. C/ Miguel de Cervantes, 10. Tortosa. 977444233.
Xerrada sobre oli ecològic, simultàniament es farà un tast de
diferents olis per apreciar textures, sabors i colors, a càrrec
de Jordi Turch.

20 de maig - 19:30h
Presentació de la Setmana Bio i xerrada “Cultivar i menjar
salut. La importància del cultiu ecològic per a agricultors
i consumidors”
Escola Agrària d’Amposta. C/ Josep Tarradellas, 2.
Amposta. 977701500. Xerrada sobre els cultius ecològics.

20 al 22 de maig - 11 a 14:30h i de 17:30 a 20:30h
Mescla. Cuina, paisatge i turisme al Racó de l’Ecològic

Espai Ebre Terra. C/ Sant Miquel, 1. Deltebre. 977489309.
Fira gastronòmica de productes de les Terres de l’Ebre, on
hi haurà el Racó de l’Ecològic, amb més de 12 expositors
de productes BIO d’aquestes comarques.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Consultar a
www.rel.bio. Campanya promocional amb la Quinoa Real
de la marca REL. Descompte i entrega d’una postal amb
explicació nutricional sobre la quinoa i una recepta.

20 al 29 de maig
Visita al Jardí Botànic Ecològic de plantes medicinals
Ecoherbes Park

Jardí Botànic Ecoherbes Park. Urb. Sant Pere, 1.
L’Ampolla. 671009977. lliure 4,50 € / guiada 6 €. Visita a
un Jardí Botànic ecològic de 20.000 m2, amb més de 400
espècies de plantes medicinals, aromàtiques i culinàries.

20 al 29 de maig
Tast de productes ecològics a mel Múria

Múria. Av. Catalunya, 23. El Perelló. 977490034.
Degustacions de productes ecològics, descompte en
compres i sorteig d’un cistell.

20 al 29 de maig - 12h
Cada dia un tast a Ekobo

Ekobo. Av. de la Ràpita, 36. Amposta. 635323177.
Recepta saludable i ecològica més tast.

20 al 29 de maig
Ecoherbes: Herbes i infusions ecològiques, “salut i benestar”
Jardí Botànic Ecoherbes Park. Urb. Sant Pere, 1.
L’Ampolla. 671009977. Herbes i infusions ecològiques,
“salut i benestar”. Descompte del 25% (Especial Setmana Bio).

21 de maig - 10 a 13h
Arròs ecològic a SEO/BirdLife - Riet Vell. Qualitat,
biodiversitat i molt més el Dia Europeu
de la Xarxa Natura 2000

Reserva de Riet Vell. Ctra. Eucaliptus, Km. 18,5.
Amposta. 616290246. Visita a la finca agrícola i a
l’observatori d’aus. Celebració del Dia Europeu de la Xarxa
Natura 2000. Participació en els treballs agrícoles propis del
moment en el cultiu de l’arròs ecològic. Menú amb arròs
ecològic en restaurants propers a la Reserva.

21 de maig - 11 a 13h
Celler Frisach ofereix vins a la trinxera

Celler Frisach Av. Catalunya 26. Corbera d’Ebre.
696023617. 15 €. A l’antic epicentre de la batalla de l’Ebre,
es gaudirà dels vins mentre es coneix la filosofia de treball
i de vida d’aquest petit celler d’autor arrelat a la Terra Alta.

21 de maig - 9:30 a 18:30h
Maneig del Sól. Cultiu de microorganismes en Agricultura
Regenerativa
Escola Agrària d’Amposta. C/ Josep Tarradellas, 2.
Amposta. 977701500. Curs sobre els beneficis i les
tècniques de l’agricultura regenerativa.

21 al 29 de maig - 11 a 13h
Jornada de portes obertes a la Calafa

La Calafa. Partida les Calafes, s/n. Alcanar. 625114681.
Jornada de portes obertes a la finca ecològica la Calafa
amb cultius d’alvocats i clementines ecològiques

22 i 28 de maig - 11 a 12:30h
Els 5 sentits de l’olivera a Oli, Coll de l’Alba

Mas de Pinaret. Pol. 61 Parc. 35. El Perelló. 618792849.
7 €. “Els 5 sentits de l’olivera”, és una jornada que
permet entendre com el cultiu i la seva gestió determinen
inequívocament el caràcter únic de l’oli d’oliva que se
n’obté. Tast de l’oli.

22 de maig - 10h
Natura i productes ecològics a la Reserva Natural
de Sebes

Reserva Natural de Sebes. Camí de Sebes, s/n. Flix.
680489492. 3 € (places limitades). Visita guiada a la
Reserva Natural de Sebes i tast de productes ecològics
(oli del Mas de Pitoia més cervesa artesana l’Anjub).

22 de maig - 11 a 12:30h
Xerrada: “Cultivar a casa, cultivar reciclant”

Escola de naturalistes del GEPEC Lo Caro. Urb. Torre
d’en Gil (davant Biblioteca Municipal Roquetes). Roquetes.
647867045. 5 € (socis GEPEC 3 €). Explicació
de les necessitats de les plantes i les tècniques de cultiu
en recipients reciclats, tot amb planter i llavors ecològiques.

23 i 25 de maig - de 17 a 18:30h (escoles de 15 a 16:30h)
Associació Obre’t’ebre ensenya el seu eco-hort comunitari
Eco-hort del canal de Roquetes. Av. Ports de Caro, 19
baix. Roquetes. 661717608. Preu: la voluntat. Mitjançant
teatre i jocs apropar els més petits què és un hort ecològic
comunitari.Lloc de trobada: pastisseria Noa.

23 de maig - 9 a 13h
Dreiskel: Jornada Biodinàmica d’horta i compostatge

L’O.A.S.I. C/ Entença 4. Ulldecona. 654036644. Jornada
PATT: difusió de tècniques biodinàmiques aplicades a
l’horticultura i el compostatge.

23 de maig - 18:30h
Taller de sucs i batuts

Ekobo. Av. de la Ràpita, 36. Amposta. 635323177. 25 €.
Taller pràctic i teòric de sucs i batuts verds: característiques
i diferències.

25 de maig - 21h
Sopar ecològic de productors i restauradors

Restaurant Llansola. C/ Sant Isidre, 98. Sant Carles de
la Ràpita. 977442116. Preu a determinar. L’Ajuntament de
la Ràpita, el col·lectiu de cuina la Ràpita-Delta de l’Ebre i el
DARP organitzen un sopar ecològic amb productes de les
Terres de l’Ebre i amb presència dels seus elaboradors. Vols
ser un punt de trobada per intercanviar experiències entre
productors ecològics locals i el món de la restauració.

25 de maig - 18:30h
Taller de cuina amb diferents cereals (sense gluten)

Ekobo. Av. de la Ràpita, 36. Amposta. 635323177. 25 €.
Taller pràctic i teòric per conèixer diferents cereals i com
introduir-los a la cuina.

25 de maig - 9 a 13h
Lo Collitó ofereix una jornada de cultiu ecològic de la
bajoca i el fesol

Horta de Baix. C/ del Riu, 40. Aldover. 654036644.
Jornada PATT: divulgació de tècniques de cultiu ecològic
de la bajoca i el fesol

26 de maig - 18 a 19:30h
Xerrada: “Cultivar a casa, cultivar reciclant”

Escola de naturalistes del GEPEC Lo Caro. Urb. Torre
d’en Gil (davant Biblioteca Municipal Roquetes). Roquetes.
647867045. 5 € (socis GEPEC 3 €). Explicació de les
necessitats de les plantes i les tècniques de cultiu en
recipients reciclats, tot amb planter i llavors ecològics.

26 de maig - 11h
Tast de pa

Ekobo. Av. de la Ràpita, 36. Amposta. 635323177. Tast
de pans ecològics de la panaderia Espelta.

26 de maig - 10 a 14h
Curs gastronòmic Bio a Mas d’en Curto

Restaurant Mas d’en Curto. Camí de la bassa
d’en Ferra, km 6,3 - Mas d’en Curto. El Perelló.
977267302/696777555. 70 €. Curs gastronòmic.

26 de maig - 21h
La Pepa ecològica

La Pepa. C/ Sant Antoni, 49. Amposta. 616862908. 18 €.
Soparet amb coques ecològiques d’Ecoespelta i 4 vins del
Celler Frisach.

27 de maig - 19h
Documental: “Aprendre a menjar i aprendre a viure”

Escola de naturalistes del GEPEC Lo Caro. Urb. Torre
d’en Gil (davant Biblioteca Municipal Roquetes). Roquetes.
647867045. Projecció del documental: “Aprendre a
menjar, aprendre a viure. Una alternativa cap a la
sobirania alimentària.”

