Aquest gest
marca la diferència
Productes que cuiden de la natura i de les persones

De les mans d’entitats i
productors compromesos
amb la conservació del
patrimoni natural, la
producció ecològica, el
consum responsable i el
compromís social

Fundació Emys & Can
Moragues
La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre
dedicada a la conservació de la natura, en especial
a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys
orbicularis) mitjançant recerca, gestió, conservació,
educació i conscienciació. L’Entitat treballa ajudant
els actors del territori a fer-ne una gestió sostenible,
promovent

l’agroecologia,

la

gestió

forestal

sostenible, l’educació ambiental, l’economia verda i
l’ecoturisme.

Melmelades i salses
ecològiques
Dins

dels

projectes

d’economia

verda

trobem

l’elaboració de les melmelades i salses ecològiques Can
Moragues. Són el resultat de la col·laboració de
Fundació Emys amb una fundació social, la Fundació
Astres. L’objectiu és la creació d’un projecte que ajudi a
la conservació del territori i a les persones de col·lectius
desafavorits que en formen part. D’aquesta manera
produeixen melmelades i salses ecològiques, fetes amb
productes frescos de productors en custòdia del territori,
elaborades

i

etiquetades

de

forma

artesanal

per

persones de col·lectius vulnerables. Així s’aconsegueix un
producte sostenible a nivell social i ambiental.

Visita’ns
Fruit d’aquestes sinergies neix també l’espai Can
Moragues, una finca rural situada a Riudarenes que
la Fundació ha restaurat per convertir-la en el seu
centre neuràlgic. Els visitants poden passejar-se per
la finca tot coneixent més detalls sobre l’entorn,
participar a activitats lúdiques, tallers, formacions o
també comprar o fer un bon àpat en harmonia
amb la natura a l’espai de restauració i botiga
ecològica el Rebost de Can Moragues.

Productes
Melmelades

Salses

Poma amb canyella

Allioli

Pera amb menta

Brava

Figues amb Ratafia

Quètxup amb romaní

Tomàquet amb farigola

Sofregit de tomàquet

Maduixa amb vainilla

Salsa de calçots

Ivette Casadevall I T. 972 16 49 57 I ivette@fundacioemys.org I www.canmoragues.org

Associació Mediambiental
la Sínia
L’Associació Mediambiental la Sínia és l’entitat que
impulsa el programa de custòdia al riu Gaià amb
l’objectiu de conservar la biodiversitat vinculada amb
l’entorn fluvial i fomentar el voluntariat i l’educació
ambiental.
La cerveseria Les clandestines, es dedica a l’elaboració
de cerveses que transmeten un vincle constant amb el
seu entorn, gràcies al fet que s’utilitzen matèries primeres
procedents del territori com l’aigua, la farigola, la mel o el
llúpol. Aquest últim, es conrea a les hortes de Montferri,
una plana al·luvial formada pel riu Gaià, on creix a
l’ombra d’arbres i arbusts del bosc de ribera.

Cervesa la Sínia
Aquesta cervesa natural artesana neix de la
col·laboració entre les dues organitzacions i el
seu gust suau amb una dolçor que equilibra
l’amargor, és la síntesis de tots els aromes i
textures d’aquest característic paisatge on, al
capvespre, amb les darreres llums del dia dels
mesos de primavera i estiu, es poden observar
els primers ratpenats, que surten dels seus
refugis per a capturar insectes.

Els beneficis obtinguts de la venda d’aquesta
cervesa es destinen al programa de custòdia del
territori del riu Gaià que, entre d’altres actuacions,
preveu la instal·lació de caixes refugi per als
ratpenats, un mamífer essencial per a l’ecosistema i
per a l’agricultura.

Productes
Cervesa artesana i de custòdia La Sínia
1 ampolla
Caixa 12 ampolles
Hèctor Hernàndez I T. 655486116
aigua@riugaia.cat I www.riugaia.cat

Grup de Natura Freixe
El Grup de Natura Freixe és una entitat sense ànim de
lucre que vetlla per la conservació del patrimoni natural i
cultural, utilitzant la custòdia del territori com a eina de
gestió i una visió integradora que involucra propietaris,
gestors, experts i usuaris del territori per a desenvolupar
una gestió sostenible a llarg termini. L’entitat promou
l’educació, la sensibilització, el voluntariat ambiental i
especialment, la inclusió dels col·lectius joves i en risc
d’exclusió social dins les estratègies de conservació.

Reserva Natural de Sebes
Un dels espais naturals més emblemàtics que
gestiona el Grup de Natura Freixe és la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix.
L’entitat

hi

va

començar

la

seva

tasca

de

conservació l’any 1989 per recuperar i millorar
hàbitats d’interès (zones humides, espais forestals i
espais oberts) i per a afavorir-ne la biodiversitat.
Aquest espai natural està entre els més importants
de les Terres de l’Ebre i ocupa una superfície de més
de

250

hectàrees

de

zones

d’aigües

lliures,

aiguamolls, boscos de ribera, illes fluvials i galatxos.

Oli d’oliva ecològic Mas
Pitoia i cervesa artesana
Lutra
Aquestes

generoses

terres,

han

permès

l’elaboració de l’oli d’oliva ecològic Mas
Pitoia, un oli verge extra de categoria superior
procedent de finques d’oliveres centenàries
situades a la Reserva Natural de Sebes, així
com la sorprenent cervesa artesana Lutra,
amb tocs de de menta i regalèssia (plantes
presents als aiguamolls de la reserva natural)
a l’estil Belgian Dubbel d’alta fermentació
(Alc: 7.6%).

Productes
Oli Ecològic Mas de Pitoia

Cervesa artesana Lutra

Ampolla ¼ L

1 ampolla

Ampolla ½ L

Pack 4 ampolles

Lot 2 ampolles ½ L

Pack 6 ampolles

Ampolla ¾ L

Caixa 16 ampolles

Garrafa 2 L
Garrafa 5 L

Helena Blanch I T. 977 26 51 12 I 613 00 33 83 I info@freixe.cat I www.freixe.cat

Associació Trenca
En els contraforts del Parc Natural del Montsant, a la
comarca dels Garrigues, destil·lem la pura essència
del bosc mediterrani: ‘Salvatge’, el suc d'oliveres
centenàries. El fruit és collit a mà i premsat en fred per
a obtenir un oli d'oliva verge extra ecològic d'una
qualitat màxima.

FOTO ESPAI

‘Salvatge’, l'oli que cuida la
biodiversitat
‘Salvatge’ és el somni d'un grup d'amants de la
naturalesa, de l'Associació Trenca, enamorats de la
vall major de Bovera: un mosaic d'olivars conreats
en terrasses de pedra seca i boscos autòctons on es
refugia la fauna salvatge.
Però molts d'aquests olivars centenaris, un tresor
natural i cultural del Mediterrani, s'estan perdent pel
dramàtic abandó del medi rural. ‘Salvatge’ neix per
a recuperar aquests olivars centenaris abandonats,
posar-los en producció ecològica i convertir-los en
reserves de fauna.

Visita’ns
Trenca

és

propietària

d'una

finca

de

quatre

hectàrees i en gestiona 40 més mitjançant acords
de custòdia del territori. En totes treballem per a
afavorir la biodiversitat, i hem reintroduït a la tortuga
mediterrània, una espècie en perill.
També col·laborem amb agricultors locals per a
impulsar les pràctiques ecològiques i dinamitzar
l'economia de la zona. Tot, per a tornar a omplir de
vida aquest extraordinari paisatge i crear un oli únic,
ecològic, solidari i amb ànima.

Xavier Sucarrats I T. 636600976 I
olisalvatgetrenca@gmail.com I www.trenca.org

FOTO FAUNA/FLORA

Productes
Producte

Descripció

Producte

Descripció

Ampolla vidre
Oli OVE eco

Caixa DM
(cartró reciclat)
+ ampolla 500 ml

Ampolla vidre
Oli OVE eco

Caixa DM
(cartró reciclat)
+ 3 llaunes 250 ml

Llauna
Oli OVE eco

Caixa DM
(cartró reciclat)
+ 6 llaunes 250 ml

Llauna
Oli OVE eco

Sabons artesans variats.

250 ml

500 ml

250 ml

3 liltres

(Espígol, farigola romaní, fonoll, argila i
cafè)

SEO Birdlife & Riet Vell
Riet Vell és una empresa creada en 2001 por
SEO/BirdLife,

l’organització

conservacionista

més

antiga d’Espanya, amb l’objectiu de treballar per
una agricultura que contribueixi a la conservació
d’espècies i hàbitats amenaçats en espais naturals.

Productes que cuiden la
fauna, la flora, i les persones
Els arrossos, pastes i llegums Riet Vell són aliments
saludables i saborosos, fonamentals en una dieta
sana

i

equilibrada.

Son

productes

ecològics,

conreats mitjançant mètodes que afavoreixen la
conservació del delta de l’Ebre i d’algunes espècies
d’aus aquàtiques amenaçades com el martinet ros,
la gavina corsa o l’agró roig, de les zones estepàries
de la vall de l’Ebre i les seves gangues, torlits i
terraroles, o dels aiguamolls endorreics en les planes
cerealistes de Castella la Manxa, terra del pioc
salvatge i del sisó.

Suport a l’entorn rural
Amb l’adquisició d’aquests productes es contribueix
a la supervivència d’uns ecosistemes únics a
Europa, alhora que s’afavoreix el desenvolupament
socioeconòmic d’àrees rurals amb unes pràctiques
agrícoles extensives i tradicionals.
A més, a la finca al delta de l'Ebre, SEO / BirdLife
desenvolupa

un

programa

permanent

de

voluntariat i nombroses activitats d'educació i
sensibilització ambiental.

Productes
Arròs blanc (5 kg)
Arròs integral (5 kg)
Pasta blanca (5 kg)
Macarrons, espaguetis, espirals, fideus fins i fideus gruixuts
Pasta integral (5 kg) - Macarrons i espaguetis
Llegums (10 kg) - Llentia castellana, llentia pardina i cigró Pedrosillà

Juan Carlos Cirera I T. 678757619 I direccion@rietvell.com I www.rietvell.com

Fundació Espigoladors
Espigoladors és una empresa social nascuda l'any
2014 que lluita contra les pèrdues i el malbaratament
alimentari d'una manera transformadora,
participativa, inclusiva, innovadora i sostenible.
La iniciativa actua sobre tres necessitats socials a la
vegada i les connecta: lluitar per l'aprofitament
alimentari, garantir el dret a una alimentació
saludable i crear oportunitats de treball per a
col·lectius en situació de risc d'exclusió social.

El nostre model
Recuperació

Donació

Transformació i inserció laboral

Sensibilització

Els productes es im-perfect®
es im-perfect® és la primera marca de l’estat espanyol que elabora i
comercialitza productes alimentaris d’alta qualitat, fets a partir de
fruita i verdura descartada pel circuit comercial.
La producció de les cremes, melmelades, patés i salses elaborades a
l’obrador social del Prat de Llobregat constitueix una oportunitat
laboral i formativa per a persones en situació de risc d’exclusió social.

Productes
Fotografia

Producte

Pes/ Volum

Fruita/ Verdura

160 g

Pruna/ Maduixa/ Llimona/
Mandarina/ Poma i canyella/
Préssec/ Taronja/ Pera/ Carbassa i
taronja/ Ceba/ Pebrot Vermell/
Tomàquet

110g

Albergínia amb tàperes
Carxofa
Ceba i poma
Pastanaga amb comí

Crema

485ml

Carbassa
Carbassó
Porros

Pack Circular
3 melm

3 x 160g

Veure melmelades

Pack Somiador
2 patés

2 x 110g

Veure patés

Melmelada

Paté

Josep Ma. Pujol I T. 93 370 24 91 / 644 48 94 04 I pujol@espigoladors.com I www.espigoladors.cat

Cadascun d’aquests productes ha estat elaborat per entitats i
productors compromesos amb la conservació del patrimoni
natural, la producció ecològica, el consum responsable i el
compromís social.
Les entitats reinverteixen els recursos obtinguts per la venda
d’aquests productes en projectes de conservació de la
biodiversitat o en projectes adreçats a la prevenció del
malbaratament alimentari.
Les finques i espais on es produeixen aquests productes,
constitueixen avui en dia autèntiques reserves de fauna i flora i un
atractiu camp d’aprenentatge tant per a escoles com per a
empreses que hi poden duu a terme accions d’educació o de
voluntariat ambiental.

