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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013 

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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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013 

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 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€). 
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Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013 

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 N ATURAL 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 

 


