
Organitza: Localització:Amb el suport de:

Ajuntament de
Riells i Viabrea



L’ECOVITA és la fira mediambiental del Montseny. Tenim com a 
objectiu involucrar les poblacions d’aquesta àrea geogràfica a 
Riells i Viabrea. A l’ECOVITA podràs interactuar amb productors 
de proximitat i conèixer l’àmplia oferta de productes de KM 0 
del Montseny i rodalies. L’ECOVITA és una fira destinada a ser 
gaudida en família. Tenim la voluntat de celebrar-la anualment 
i, enguany, posem el focus en les energies netes. Tot, amb el 
segell de qualitat del Montseny. Vens?

_QUÈ ÉS ECOVITA?
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8h Cursa de BTT pel Parc Natural del Montseny. Preu: 6€. Dificultat mitjana. 
15kms aprox de recorregut. Inscripcions al Centre Cultural i a l’OAC de 
l’Ajuntament

10h a 15h Mostra de cotxes elèctrics (Volt Tour). En podràs provar un!

10:30h Visita a la caldera de biomassa a l’escola El Bruc

11h a 12h Taller de formatges ‘Vine a fer el teu formatge!’ (activitat familiar)

11h XERRADA: ‘Amenaces mediambientals al Parc Natural del Montseny’, 
a càrrec de Carles Lumeras, president de la Coordinadora per la 
Salvaguarda del Montseny

11:30h TALLER-XERRADA sobre el vehicle elèctric a càrrec de Patrick Renau, 
president de Volt Tour

12h Tallers d’horta, presentacions de productes i tast de productes de Km0

12:15h PRESENTACIÓ del llibre ‘L’hort del segon origen’, de Jordi Puig. Xerrada 
i tast de varietats locals

12:30 a 13:30 Tast de cervesa i productes locals

14h DINAR POPULAR. Preu: 10€

16h XERRADA: ‘Licors d’herbes del Montseny’, a càrrec de Rosa Marquès, 
amb la col·laboració de Flora Catalana

18h TEATRE: ‘Kumulunimbu’ amb Contaminando Sonrisas

19:30h Clausura de l’ECOVITA

10h Inici e-Fira i obertura del mercat de proximitat

11:30h Inauguració oficial

10h a 13h Promoció de l’ECOVITA al mercat setmanal

12h CONFERÈNCIA INAUGURAL: ‘Com afecta al Montseny el canvi climàtic?’ 
a càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg

12h a 13h Tast de vins i formatges de proximitat

13h XERRADA: ‘Despesa 0 i climatització’ a càrrec de José María López, de 
Grupo Tirdi (la xerrada es farà a l’espai de l’e-Fira)

17h XERRADA: ‘Biomassa i aprofitament forestal’ a càrrec d’Anna Sanitjas, 
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Visita posterior a 
la nova caldera de biomassa de l’Escola El Bruc

18:30 a 19:30 TEATRE: ‘Fané Solamente’ amb Contaminando Sonrisas

19:30h XERRADA: ‘Sostenibilitat i qualitat de vida a la Catalunya del futur’ a 
càrrec de Jaume Miranda, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic, i 
Creu de Sant Jordi. Col·labora l’ANC

21h 6è Sopar Solidari Oncolliga al Pavelló Municipal (més informació a 
riellsiviabrea.cat)











Al cor del Montseny

I la col·laboració de:

Amb el patrocini de:

FINQUES RIELLS
93 847 21 04

C/ OLZINELLES, 1

Treballs forestals i de 
jardineria

649 043 913

C. Santa Fe, 5
Riells i Viabrea

938 47 22 94


