del Medi
Ambient

Estands
de L’Ecològica
Ajuntament de Solsona

Dpagès. Carn i elaborats de porc
ecològic
Cal Monegal. Carns i productes
ecològics
Fruits Taribó. Fruites, verdures i
productes ecològics
Oli Migjorn. Oli d'oliva verge
extra ecològic
Toleràncies. Productes sense
al·lèrgens ecològics
Ninkasi. Cerveses ecològiques
sense gluten
Som orgànics. Pollastres
ecològics
Coses del Món. Comerç just amb
productes ecològics
Roba Ecosostenible Sort
Ottaia. Grans somnis dels
Pirineus

s la segona edició de la ra de productes
ecològics de proximitat i la desena Setmana del Medi Ambient de Solsona, que
aquest 2018 s'uneixen per oferir-vos un mercat
de productes ecològics i diferents activitats per
conscienciar sobre hàbits i accions per millorar
la nostra alimentació, la nostra salut i la del
planeta. Del dissabte 14 de juliol al diumenge
22 de juliol hi ha diferents activitats programades i el dissabte 21 de juliol, al nucli antic de
Solsona, un mercat de productes ecològics.

É

La Setmana del Medi Ambient i L'Ecològica
–projectes on participen diferents entitats, institucions i empreses de Solsona, liderades per la
regidoria de Salut, la regidoria de Medi
Ambient, l'Agència de Desenvolupament Local
de Solsona i Cardona, el Consell Comarcal del
Solsonès, Solsonès Fires i el Grup de Natura
del Solsonès– us proposen diferents activitats
lúdiques, pedagògiques i culturals de temàtica
ambiental i sobre la producció ecològica certicada per sensibilitzar la població sobre el
respecte per al medi ambient, el patrimoni
local, i conèixer de primera mà les empreses de
producció ecològica del nostre territori.

Us hi esperem!
Fotograa: Clorofeeling
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Del 16 al 22
de juliol del 2018

Programa
Divendres 20 de juliol

Durant tota la setmana...
Exposició de fotograes “Ales i mans. Persones que
tenen cura dels ocells” de Carles Santana [S

De 21 a 23 h Visita nocturna de ratpenats i papallones
nocturnes a càrrec del Grup de Natura del Solsonès [

MA]

Lloc: sala Homilies d'Organyà de la bilioteca Carles
Morató

SMA]

Lloc: parc de la Mare de la Font / Preu: gratuït
De 23 a 1h Concert a la Balma amb el grup Curtains a
càrrec del Grup de Natura del Solsonès [S

MA]

Recull i propostes de llibres de natura

Lloc: parc de la Mare de la Font / Preu: gratuït
Lloc: Biblioteca Carles Morató

[SMA
]

Ambientalització dels aparadors de la UBIC amb
fotograes i missatges de natura i sostenibilitat

Dissabte 21 de juliol
De 10 a 22 h Mercat de productes ecològics

Dissabte 14 de juliol

Lloc: plaça Major

10.30 h Visita i degusta Dpagès. Visita la granja,
degusta productes Dpagès + cervesa artesana

De 10 a 12 h Tallers infantils: Taller de cuina infantil amb
esmorzar saludable amb broquetes de fruita amb xocolata /
Pintar-nos les cares / Decorem el nostre barret / Taller amb
roba reciclada / Jocs gegants de fusta [S

Lloc: Granja Dpagès / Preu: 8  (cal fer reserva prèvia a
info@dpages.cat o tel. 647933528)

MA]

Lloc: plaça del Palau Episcopal / Preu: gratuït

Dijous 19 de juliol
19 h “Taller saludable de smoothie bowl” a càrrec de
Laia Espasa de Toleràncies
Lloc: botiga Toleràncies (c. de Sant Agustí, 24) / Preu: 5 
(cal fer reserva prèvia a info@toleràncies-cat o tel.
646642137)
22 h Cinema a la fresca Dessine-moi un Chamois
autors: Anne, Erik i Véronique Lapied. França. 2017. (70').
GRAN PREMI 2017, Premi FEEC a la millor Fotograa i
Premi BOREAL al millor guió de l'edició núm. 36 del
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. [

SMA]

Lloc: plaça de la Biblioteca / Preu: gratuït

D’11 a 12.30 h Taller “Aprenem a identicar els tòxics
dels nostres cosmètics” a càrrec de Judith Colilles de Llum
de Lluna.
Lloc: sala cultural de l'Ajuntament de Solsona / Preu: gratuït
/ places limitades (cal fer reserva a
judithllumdelluna@gmail.com o tel. 647304653)
De 10.30 a 14 h Taller de malbaratament alimentari,
diferents propostes de com aprotar el nostre menjar.
Peles de patata fregida / Orxata de pipes de meló / Truita
d'espaguetis / Paté d'albergínia escalivada / Bunyols de plàtan
madur

De 10.30 a 12 h Jornades tècniques PATT: “El beneci del
producte ecològic” i tot seguit “El Valor del que Mengem”
amb Marc Casabosch. Escriptor, comunicador i formador.
Autor del llibre Un hort per ser feliç: al camp, a la ciutat, al
jardí i al balcó!
Lloc: plaça de la Catedral
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia
www.ruralcat.net/preincriocionspatt o pvericat@gencat.cat)
D’11 a 12.30 h Taller de reciclatge de roba a càrrec de
Núria Passada. Donem una nova vida a la roba que no
utilitzem.
Lloc: Ca la Carme (c. de Sant Miquel, 10) / Preu: 5 , places
limitades
De 12 a 13 h Espectacle de teatre per a tota la família
amb materials reciclats “La República dels Contes” a càrrec
de la Companyia Jordi Font. [

SMA]

Lloc: plaça del Palau Episcopal / Preu: gratuït
De 12 a 14 h Beu-te el blat! A càrrec de Coral Linares de
Clorofeeling. Us ensenyem a cultivar el blat, les seves
propietats i tastarem Wheatgrass acabat d'expremer.
T'emportaràs a casa una safata de blat sembrada per tu!
Lloc: plaça del Palau Episcopal / Preu: gratuït, places
limitades (cal fer reserva a carles.pujol@adlsolscar.cat)
De 12.30 a 14.30 h Degustació de productes ecològics
de la Biora
Lloc: plaça Major / Adquireix els teus tiquets a l'estand
d'informació / Ho organitzen: Dpagès, Toleràncies, Fruits
Taribó, Monegal, Oli Migjorn

De 19 a 20 h Taller de cuina de L'Ecològica
(Showcooking) a càrrec de Carlos Alonso i Marc
Casabosch del Castell de Ceuró
Lloc: plaça Major / Preu: gratuït, places limitades (cal fer
reserva prèvia a carles.pujol@adlsolcar.cat)
De 20 a 22 h Degustació de productes ecològics de
la Biora [

SMA]

Lloc: plaça Major / Adquireix els teus tiquets a l'estand
d'informació / Ho organitzen: Dpagès, Toleràncies, Fruits
Taribó, Monegal, Oli Migjorn

Diumenge 22 de juliol
De 8 a 10 h Caminada al Castellvell “Descobrir la
història del paisatge a través de les roques” a càrrec del
Grup de Natura del Solsonès [S

MA]

Lloc: la Freixera del Passeig de Sant Antoni M. Claret /
Preu: gratuït (rebreu un exemplar de les rutes saludables
de Solsona)
10.30 h Alliberament de fauna a càrrec del Cos
d'Agents Rurals del Solsonès
Lloc: Camp del Serra

[SMA
]

11 h Declaració d'arbre d'interès local: la Freixera
del passeig. Inauguració de la placa commemorativa.
Contacontes: Crec de Tina Vallès i Alícia Baladan a càrrec
de Mon Mas. Exposició de fotograes antigues: “Els
ulls de la Freixera” [

SMA]

Lloc: Portal del Camp

2a edició

Del 16 al 22 de juliol

De 18 a 19.30 h Fitoteràpia “Més enllà de les plantes”
a càrrec de Jordi Puig de Dietètica Estel

Lloc: plaça Major / Preu: gratuït
Lloc: biblioteca Carles Morató / Preu: gratuït
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