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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 EX TENSIVA 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 COOPERACI Ó 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 APROXIM ACIÓ 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 ENL LÀ 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-agraria-
un-pas-mes-enllla-de-la-produccio-ecologica 
http://www.viulaterra.cat/ca/ 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES: CICLE FORMATIU GRAU MIIT JÀ 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 CORNE T 

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 CATALAN A 

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 

Promoció amb ofertes i descomptes de la nostra marca REL de nutrients ecològics 

A qui va dirigit Públic en general 

Més informació Consulteu les botigues aquí. 

 

PRESENTACIÓ DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS I ESTUDI S OBRE 
L'IMPACTE EN LES AUS DE LA RECUPERACIÓ D'ESPAIS AGR ÍCOLES 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 (prioritat dels horts 
socials ecològics), 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, els resultats de la qual s'aniran difonent a través d'una web específica i 
la web de l'ICO i Tarpuna. Es prega confirmació. 

A qui va dirigit Públic en general 

Més informació http://goteo.org/project/horts-socials-i-aus?lang=ca 

 
 
 


