Del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

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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