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

FESTA DE LA VACA DE L'ALBERA
Dia i hora

27 d’abril, 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
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

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/
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MERCAT DE PRODUCTORS LOCAL-ECOLÒGICS
Dia i hora

27 d'abril, 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

TALLERS DE CONFECCIÓ DE BERENARS SALUDABLES AMB RECEPTES
D'ALIMENTS ECOLÒGICS
Dia i hora

27 d'abril, 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

27 d'abril, 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

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
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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.
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/
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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

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
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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

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
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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

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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