
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Consell Comarcal forma part de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona i treballa des de 2010 

per la dinamització dels productors artesanals del sector agroalimentari. 

 

Al 2014 es va publicar el llibre “Varietats locals de mongetes del Vallès Oriental. Caracterització de 22 varietats locals”.  

Continuant amb aquesta línia divulgativa i amb el màxim de rigor tècnic, us convidem dimecres 8 de març a les 19:00  

al Museu de Ciències Naturals La Tela  a la presentació d’aquesta nova publicació sobre la caracterització de varietats 

locals de tomàquets del Valles. 

 

 
INSCRIPCIONS 
 Les places són limitades. 

 Tots els assistents rebran un exemplar del llibre “Varietats locals de tomàquets del Vallès Oriental” 

 Per assistir a la presentació és necessari fer la inscripció: 
o Inscripció on line, o bé 

o Trucar al 93 860 0702 i demanar per Carme Garrido o Marta Cañas 
 

 
          Organitza:                                                     Col·labora                                                                                       Amb el suport de: 
 
 
 

 

PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓ 
 

19:00 h Arribada i entrega del llibre “Varietats locals de tomàquets del Vallès Oriental”  
 

19:00 h Benvinguda:  

   Toni Arrizabalaga, director del Museu de Ciències Naturals de Granollers. 
 

19:05 h La dinamització del sector agroalimentari al Vallès Oriental. Recuperació de varietats locals del Vallès. 

             Carme Garrido, tècnica de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

19:15 h Presentació del llibre “Varietats locals de tomàquets del Vallès Oriental”.  

             Jordi Puig Roca, Doctor ambientòleg i autor del llibre 
 

19:25 h Presentació de les activitat de la Fira Lliga’t a la Terra i Mercat del Planter  que es a Sta. Eulàlia de 

Ronçana.  

              Elisabet Navarro. Tècnica de Promoció Econòmica de Sta. Eulàlia de Ronçana. 

19:35 h  Presentació de l’eina de comanda online de planter ecològic de tomàquet de varietats locals a través 

de la web www.llavorsorientals.cat – Núria Escrig de l’Associació Llavors Orientals 

 

 

 

EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  
us convida a la presentació del llibre 

 

VARIETATS LOCALS DE TOMÀQUETS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

El 8 de març a les 19:00 al Museu de Ciències Naturals La Tela de Granollers 

https://docs.google.com/forms/d/1s4ZMvCQ0g1thstOm8IJQ2XUQR-OtvfjZgoxG7P88TfQ/edit
http://www.llavorsorientals.cat/

