Un mercat on trobareu
productes de la terra
ecolgics i artesanals
Ens podeu trobar tots els dissabtes de cada mes a:

primer dissabte a
segon dissabte a
tercer dissabte a
quart dissabte a

Sant Quirze del Valls
Cerdanyola del Valls
Barber del Valls
Rub

Horari de les 9 h a les 14 h

www.mercatecologicdelvalles.cat

Que podem trobar al Mercat?

El nostre objectiu
Posem a la vostra disposici una oferta
prpia i diferencial que esdev una singularitat per als municipis que acullen el
Mercat Ecolgic del Valls. El Mercat
complementa l'oferta comercial de les
nostres ciutats i s un punt de trobada
de compra tradicional i arrelada a casa
nostra: els mercats al carrer.
El Mercat promociona les varietats i els
productes d'alimentaci de temporada i
del territori i dna a conixer l'agricultura
i la producci ecolgica com a model
sostenible per a la preservaci del medi
ambient i de qualitat per al consumidor.

Al Mercat trobarem els productes ecolgics,
locals, artesanals i de la terra, que ens
aporten una millor qualitat de vida i un
respecte per l'entorn i el medi ambient.
Mels, vins i olis, herbes, formatges, matons,
fruites i verdures... i productes envasats
que ens complementaran la cistella de la
compra, i que ens oferiran els productors i
elaboradors tots els dissabtes de mes al
Mercat Ecolgic del Valls.
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Un mercat ludic i didactic
Tallers i activitats al Mercat
Durant tot l'any, el dia del Mercat, un seguit
Dura
d'activitats mostraran al visitant conixer
d'act
entendre altres maneres de conrear la
i ent
terra i de treballar en sintonia amb la natura
i el medi ambient.
Grans i petits podrem participar en un seguit
de tallers que ens mostraran els valors
saludables que comporta una alimentaci
sana, equilibrada i ecolgica.
Promocionarem la cultura culinria i serem
partcips de la conscienciaci mediambiental.

On ens podeu trobar?
¥ A Sant Quirze del Valls,
a la rambla Llus Companys (davant del parc de les Morisques)
¥ A Cerdanyola del Valls,
a la plaa Sant Ramon
¥ A Barber del Valls,
a lÕentorn del mercat municipal 11 de Setembre.
¥ A Rub,
a la plaa Doctor Guardiet
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