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El , secció del Centre d'Estudis Lacetans, té com a objectius 

principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca del Solsonès. 

Aquesta és la vuitena edició que promou l’entitat, i arran de la creació de la Xarxa Sostenibilitat 

Ambiental del Solsonès, s’ha cregut important unir esforços entre entitats que treballem per millorar 

aspectes de caire ambiental. 

Grup de Natura del Solsonès (GNS)

La singularitat de la és la unió de diferents 

entitats que s’han unit per fer-la realitat. Creiem amb la cooperació d’entitats 

per desenvolupar activitats de la mateixa temàtica.

VIII Setmana del Medi Ambient 

PROMOTOR:

ENTITATS ORGANITZADORES:

ENTITATS COL.LABORADORES:

restaurantelsolsonès
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En els darrers anys paraules com la sostenibilitat, desenvolupament sostenible, reciclatge, medi 

ambient, natura, patrimoni, renovables, consum responsable, agricultura ecològica... han esdevingut 

rellevants en la societat d'avui dia. Per tal de difondre una perspectiva coherent, intel.ligent i 

respectuosa amb l'entorn natural, el GNS i les entitats organitzadores han cregut important difondre 

aquests conceptes a través d'activitats lúdiques i culturals, on els principals beneficiaris són els 

ciutadans i ciutadanes de la comarca del Solsonès i totes aquelles persones de pas d'arreu de Catalunya i 

del món. Sempre des d'un punt de vista participatiu i obert a tothom.

El GNS programa una xarxa d'activitats de caire ambiental anualment i cada dos anys desenvolupa la 

setmana del medi ambient. Aquesta activitat pretén ser les jornades més importants que consoliden el 

grup en la tasca de divulgació i conservació del patrimoni natural. 

La vuitena edició es celebrarà del . La setmana del medi ambient recull un teixit 

d'activitats lúdiques, pedagògiques i culturals de caràcter ambiental. Es preveu diferents activitats que 

us anomanem en aquest dossier. Activitats que mouen a petits i grans l'interès pel respecte del medi 

ambient i el patrimoni de la seva comarca.

Aquest any la setmana del medi ambient farà especial èmfasi a l' , 

per donar a conèixer la importància d’aquests aliments i tant important per la nostra salut. Per això, 

titulem aquesta nova edició com . Cal dir que el 2014 n’és l’any de 

l’agricultura familiar, motiu pel qual també ens hem animat a treballar aquesta temàtica.

La Setmana del Medi ambient, s’organitza durant aquest dies per celebrar el dia internacional del Medi 

Ambient que és el 5 de juny. Al voltant, d’aquesta data diverses entitats del territori català desenvolupen 

diferents actes. Cal esmenar, que la nostra setmana també serà present a la  que organitza 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesta, Alimentació i Medi Natural i en la segona edició de la 

que organitza la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, 

totes durant els mateixos dies.

La singularitat de la és la unió de diferents entitats que s’han unit per 

fer-la realitat. Creiem amb la cooperació d’entitats per desenvolupar activitats de la mateixa temàtica.

31 de maig al 8 de juny

SetmanaBIO

Setmana del Voluntariat Ambiental 

VIII Setmana del Medi Ambient 

agricultura ecològica i de proximitat

 “sabem el què mengem?”

INTRODUCCIÓ

La 
 és una iniciativa del sector 

ecològic català per tal d’agrupar 
actuacions amb l’objectiu comú de 
promocionar i donar a conèixer la 
producció i l’alimentació ecològiques, i 
d i fo n d r e - l e s  i  p r o m o c i o n a r - l e s  
conjuntament.

La creació d'aquesta Setmana Bio 
s'emmarca dins del Programa de Foment de 
la Producció Agroalimentària Ecològica 
2012-2014.

"Setmana Bio per l’alimentació 
ecològica"

Per segon any consecutiu, la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya (XVAC) vol fer un 
reconeixement a les persones voluntàries  i a les 
entitats que els acullen, mitjançant la celebració de 
la 

 (SVAC). La primera edició va acollir a 36 
entitats ambientals que van realitzar 55 activitats de 
voluntariat ambiental arreu del territori català, 
mobilitzant a més d’un miler de voluntaris. Gràcies a 
tots els participants, la Setmana del Voluntariat 
Ambiental 2013 va ser un èxit i tothom es va fer 
ressò de la gran feina que fan les entitats ambientals 
de Catalunya i de la important tasca que 
desenvolupen els seus voluntaris.

II SETMANA DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL 
2014



VII Setmana del Medi Ambient - Solsona - 31 de maig al 8 de juny

CALENDARI

 

DIA 
 

ACTIVITATS 

Tarda 

Espectacle “Pep Verduretes” i tallers d’educació ambiental per famílies. 
De 16 a 19h 

Plaça del Camp 

A càrrec de la companyia Rúcula Titelles 

Organitza: Ajuntament de Solsona i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 
Central 

Col·labora: GNS, CEDRICAT, Oficina Comarcal del Solsonès del DAAM, CTFC, Forn de 

St. Joan, Esplai Riallera i l’ERA de Manresa. 

Vespre 

Documental Tippi a l’Àfrica  

FICMA, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
Versió original subtitulada en castellà. 
20h 

Teatre Comarcal 

Organitza: Ajuntament de Solsona i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 

Central 
 

Dissabte  
31 de maig 

Exposició 

Organitza: Institut Francesc Ribalta 

 

Visita a la finca Molí de Bonsfills, empresa de producció de  
POLLASTRES ECOLÒGICS de Vallmanya de Pinós  
9 h sortida de la Plaça del Camp de Solsona, tornada migdia. 
Organitza: GNS  

Diumenge  

1 de juny 

Exposició 
Organitza: Institut Francesc Ribalta 

Dimarts 

3 de juny 
Matí 

 
Xerrada: “Alimentació ecològica i escola” 
Isidre Martínez/Carme Bolló 
10 h  
Lloc: Escola de Capacitació Agrària del Solsonès 
Organitza: Oficina Comarcal del Solsonès del DAAM  
 

Dijous  
5 de juny 

 

DIA MUNDIAL 

DEL MEDI 

AMBIENT 

Vespre 

 
Xerrada  
“ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, PER QUÈ? Producció, comerç i consum.” 
Pep Tusón  
20 – 22 h 
Sala Ajuntament 
Organitza: Solsonès Obert al Món, Casal Popular La Fura i Centre d’Estudis Lacetans, en 

el marc del cicle de xerrades SOMCELFURA. 
 

Tarda 

 
la gimcana del Consell d'Infants i Adolescents de Solsona:   
“CADA COSA AL SEU LLOC”, UNA GIMCANA PARTICIPATIVA SOBRE LA 
NETEJA I EL CIVISME 
Lloc i hora de sortida: a les 17.30 h a la plaça del Camp 
Recorregut: places del nucli antic de Solsona 
Organitza: Consell d’Infants i Adolescents de Solsona i l’Ajuntament de Solsona 

Col·laboren: escola Arrels Primària, escola Setelsis, escola  El Vinyet 
Divendres 

6 de juny 

Vespre 

 
CELEBREM 10 ANYS DEL GNS 
Sopar popular – 20.30 h  
Concert amb Pell de Serp i Shmervec - 22.30 h  
Davant sala polivalente 
Organitza: GNS 
 

 
Matí 

 

Sortida per penjar les caixes niu 
Organitza: GNS Dissabte 

7 de juny 
Exposició 

Organitza: Institut Francesc Ribalta  

Matí 

 
Portes obertes a la deixalleria i el “pop del reciclatge” 
11 h a 14 h i 16h a 19h 
A la deixalleria de Solsona 
Organitza: Ajuntament de Solsona 

Col·labora: Agència Catalana de Residus i Volem Feina 
 

Diumenge 

8 de juny 

Exposició 
Organitza: Institut Francesc Ribalta  
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Els tallers infantils que es desenvoluparana són:

1. pintar la cara

2. pal de pluja

3. punt de llibre

4. pintar dibuixos

5. caixes-niu 

6. memory d'aliments

7. elaboració del pa

8. indentificació planter (mini hort) amb l'aliment final

“PEP VERDURETES”

SINOPSIS:
En Pep és un pagès que s’estima molt les seves verdures, 
i amb elles vol fer l’impossible:  coronar el segon cim 
més alt del lloc on viuen, el Matagalls.
Aquesta expedició es convertirà en una aventura plena 
d’il.lusió, entrebancs i molt companyonisme 
ecoclorofíl.lic !

FITXA TÈCNICA:
Espectacle adreçat a tots els públics
Ubicació: tant carrer com interior
Durada: 35 mins. aprox.

FITXA ARTÍSTICA:
Creació i direcció: Eugeni Sans
Música: Daniel Portavella
Interpretació: Mireia Gatius i Eugeni Sans
Producció: Rúcula Titelles

Espectacle “Pep Verduretes” i tallers d'educació ambiental per famílies
Lloc: plaça del Camp de Solsona (en cas de pluja es farà al vestíbul de la sala Polivalent) 

Horari: 16h a 18h 30min

DISSABTE 31 DE MAIG

Descripció de l’activitat:

Organitza: Ajuntament de Solsona i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Col·labora: CTFC, CEDRICAT, Oficina Comarcal del Solsonès del DAAM, Forn de St. Joan, Esplai Riallera i l'ERA de Manresa.

Activitat enmarcada dins la Setmana del Voluntariat Ambiental
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Director: France TV 
Durada: 52' 
Any: 2003 
País: França 

Sinopsi:
 
TIPPI A L’ ÀFRICA:
Tippi coneix molt bé Àfrica, ja que va ser on va créixer. Quan decideix tornar-hi, tria Sud-
Àfrica per trobar-se amb Ian Sussens, que es dedica a salvar als animals més majestuosos de la 
sabana: els lleons.
Aquest li explica que existeix un gran perill per als lleons d'Àfrica: la tuberculosi. Molts animals 
l'han contret, està començant a expandir-se fora dels límits dels parcs nacionals i està arribant 
fins als animals de les reserves privades dels voltants. Per als protectors de la vida salvatge i els 
propietaris de reserves, el principal objectiu és eradicar-la. Ian vol mantenir una població sana 
de felins i sovint intercanvia exemplars amb altres reserves, per evitar tot risc de consanguinitat.

Documental “TIPPI A L’ÀFRICA”. 
FICMA, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
Versió original subtitulada en castellà.
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
Horari: 20h
gratuït

DISSABTE 31 DE MAIG

Organitza: Ajuntament de Solsona i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Descripció de l’activitat:
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En Joan i la Pilar són fills de casa pagesa. Des de jovenets que coneixen bé la cria de bestiar i la cura 
de les terres. En Joan havia portat una granja de porcí, que encara mantenen, i la Pilar s’havia 
dedicat a la cria de conills. Amb aquesta experiència és quan, a principi del 2000, fan el canvi de la 
producció convencional a l’ecològica. “Ho vivíem així i ens va semblar que tindria sortida”. En 
aquell moment hi havia poques experiències en avicultura ecològica a Catalunya pel que fa a la cria 
de pollastres. En Joan i la Pilar s’hi van posar de cap i els anys els han donat la raó. Van començar 
amb quatre casetes i venien uns vuitanta pollastres al mes, i ara ja en tenen vuit i en distribueixen 
uns cent vint a la setmana. 

El futur el veuen clar, tenen ganes de continuar el camí engegat anys enrere i de millorar en els 
entrebancs que sorgeixen en el dia a dia. Estan convençuts de la seva feina i també es mostren 
contents per l’increment tant de persones que mengen ecològic, com de les que en produeixen. “En 
la mesura que es consumeixi més ecològic, tot anirà a més i millor”. Reconeixen que els agradaria 
obrir noves portes, com la dels menjadors escolars o els restaurants, però es troben que són molt 
exigents a l’hora de demanar certes peces o talls. És una de les vies d’innovació que volen treballar, 
sense pressa i sense pausa, a bon ritme i amb resultats sòlids. 

Font: http://www.etselquemenges.cat/origen/pollastres-el-moli-de-bonsfills-pioners-i-amb-relleu-22051

Visita a la finca Molí de Bonsfills, empresa de producció de 
POLLASTRES ECOLÒGICS de Vallmanya de Pinós
Lloc de sortida: Plaça del Camp de Solsona
Horari: 9h a 14h
gratuït

DIUMENGE 1 DE JUNY

Organitza: Grup de Natura del Solsonès (secció, Centre d’Estudis Lacetans).

Activitat enmarcada dins la SetmanaBIO.

Descripció de l’activitat:
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Xerrada “Alimentació ecològica i escola”
a càrrec d’Isidre Martínez i Carme Bolló
Lloc: Escola de Capacitació Agrària d’Olius
Horari: 10h
gratuït

Xerrada “Alimentació ecològica, per què?. Producció, comerç i consum”
a càrrec de Pep Tusón
Lloc: sala cultural de l’Ajuntament de Solsona
Horari: 20h
gratuït

DIJOUS 5 DE JUNY - dia internacional del Med Ambient

Organitza: Oficina comarcal del Solsonès del DAAM.

Activitat enmarcada dins la SetmanaBIO.

Organitza: Solsonès Obert al Món, Casal Popular La Fura i Cenre d’Estudis Lacetans. En el marc del cicle de xerrades 

SOMCELFURA

Responsable:
Elisabet Brualla (Directora de l’Oficina Comarcal del DAAM al Solsonès. Contacte: 973 48 32 52)

DIMARTS 3 DE JUNY
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Gimcana del Consell d’Infants i Adolescents de Solsona:
“CADA COSA AL SEU LLOC” una gimcana participativa sobre la neteja 
i el civisme
Lloc: plaça del Camp 
Horari: 17h 30 min
gratuït

Organitza: Consell d’Infants i Adolescents de Solsona i Ajuntament de Solsona

Col.labora: escola Arrels, escola Setelsis i ecola El Vinyet

“Cada cosa al seu lloc” és una gimcana participativa, adreçada als infants de Solsona de 3r, 4t, 
5è i 6è de primària, amb l'objectiu de sensibilitzar a la població sobre la neteja, el reciclatge i el 
civisme. 

La gimcana pretén que els infants, i la resta de població, entenguin, mitjançant la realització de 
diferents proves, què s'ha de fer per mantenir una Solsona neta.

La gimcana es comprèn de sis proves diferents per diferents places del nucli antic de Solsona. 

Descripció de l’activitat:

DIVENDRES 6 DE JUNY
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Estem de celebració, 

10 anys de Grup de Natura del Solsonès 

10 anys 

Sopar popular, arrossada de l’Ebre i ecològic.
Concert amb PELL DE SERP i SHMERVEC
Lloc: davant de la sala polivalent (en cas de pluja es farà al vestíbul de la sala Polivalent). 
Horari sopar: 20h 30min
Horari concert: 22h 30min
Preu sopar 5€ i concert gratuït

Organitza: Grup de Natural del Solsonès (secció del Centre d’Estudis Lacetans)

Col.labora: Restaurant i càmping el Solsonès.

L’octubre del 2003, un grup de gent, motivats per la conservació i la difusió dels valors naturals, vam 

començar a escriure el camí del Grup de Natura del Solsonès. Com a secció del Centre d’Estudis 

Lacetans, dediquem el nostre temps d’oci a desenvolupar activitats didàctiques de caire ambiental de 

forma voluntària. Aquests 10 anys han estat molt fructífers i hem crescut positivament sent referents a 

la comarca. Creiem que el voluntariat i la cooperació d’esforços són molt importants per a créixer 

com a persones i com a societat. 

Per aquest motiu, ho volem celebrar en el marc de la VIII Setmana del Medi Ambient.  

DIVENDRES 6 DE JUNY
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Pengem les caixes niu 
Lloc de sortida: plaça del Camp de Solsona
Horari: 9h
gratuït

Organitza: Grup de Natural del Solsonès (secció del Centre d’Estudis Lacetans)

DISSABTE 7 DE JUNY
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Portes obertes a la deixalleria amb “el pop del reciclatge”
Lloc: a la deixalleria de Solsona, ubicada al poligon de la Vinya del
Teuler (antiga carretera de Berga)
Horari: 11h a 14h i  de 16h a 19h
gratuït

Organitza: Ajuntament de Solsona

Col·labora: Agència Catalana de Residus

Descripció de l’activitat:

Durant el matí de diumenge les famílies que desitgin passar una vetallada lúdica podran anar a 
descobrir la deixalleria de Solsona mentres els infants s’ho passen bé aprenen amb el “pop del 
recliclatge” l’inflable dels residus.

El pop del reciclatge té per objectiu:

- Reforçar la participació dels més petits en la recollida selectiva de residus.
- Continuar oferint al públic infantil un recurs lúdic que alhora sigui didàctic i doni a conèixer 
als infant com es realitza la separació en origen dels residus.
- Disposar d’un element de gran atractiu visual que actuï com a reclam difusor dels actes en els 
que estigui emmarcat.
- Posar a disposició dels ens local i entitats, un element que complementa les campanyes de 
recollida selectiva que s’estan duent a terme en l’àmbit de tot Catalunya

DIUMENGE 8 DE JUNY
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Exposició del concurs de fotografies d’ambient agrari
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona
Dies d’obertura: 31 de maig, 1, 7 i 8 de juny
Horaris: matins de 11h a 14h i tardes de 18h a 20.30h
gratuït

Organitza: Institut Francesc Ribalta de Solsona

CAPS DE SETMANA
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“si observes, coneixes;

si coneixes, estimes;

i si estimes, protegeixes.”

Jordi Sabater Pi
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