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La Bruixa Guilleuma diu que la Vírbola, aquesta bèstia mítica 
del Montseny, va desaparèixer per  la contaminació i el 
malbaratament alimentari... des de llavors ningú l’ha vist més.
La Bruixa Guilleuma diu que  la Vírbola s’alimenta de la 
consciència ecològica dels vilatans.
La Bruixa Guilleuma diu que la Vírbola representa la puresa del 
Montseny, i ens va demanar organitzar un festival màgic per 
promoure l’ecologia. 
La Bruixa Guilleuma diu que en la tercera edició de l’EcoVita, 
ella vindrà, i ens desvetllarà els secrets per fer reviure la Vírbola 
del Montseny.

Convidarem a moltes dones sàvies perquè 
ens expliquin els seus secrets. Així que, 

si t’agrada la natura, i res t’atura, 
EcoVita és el teu festival!
Del 26 al 28 d’abril et donem 
una excusa per convidar amics i 

familiars al festival de primavera 
del Montseny a Riells i Viabrea. 
Hi haurà fira amb activitats, 
tallers i degustacions d’artesans 
i empreses ecovitals! Contes, 
inflables i espectacles! 

Vine a virbolar a l’EcoVita 
de Riells i Viabrea!!!

LA MÀGIA DEL 
FESTIVAL ECOVITA!



Divendres 26 d’abril | 19h

Activitats prèvies

Concurs de Fotografia

Sobirania Econòmica, Alimentària i 
Ecològica amb Arcadi Oliveres

3 premis de 100€
3 categories

#Montseny
#AprofitamentAlimentari

#Residus

Penja una foto a instagram, facebook 
o twitter juntament amb l’etiqueta 
#Ecovita2019 i #EcovitaRiells.
Les fotografies guanyadores s’exposaran 
a la fira i s’utilitzaran com a element de 
promoció. Els 25 finalistes gaudiran d’un 
dinar a la fira.

al Casal de Riells



La societat en la qual vivim genera actualment una gran quantitat de residus, 
tant d’origen domèstic com industrial. Bona part d’aquests materials tenen la 
capacitat de ser reutilitzats nombroses vegades, per això és de vital importàn-
cia iniciar la recollida selectiva en origen (des de casa) per tal que aquests 
materials puguin arribar a les plantes de tractament on es preparen per a la 
seva reutilització.

Per altra banda, gran part de les activitats industrials generen subproductes 
aprofitables, com ara fustes, ferro, runa, etc. que ben gestionats, es poden re-
tornar al cicle productiu. Tot el que arriba a les nostres llars ha estat produït mi-
tjançant recursos i energia. Si reciclem i reutilitzem, evitem el consum de nous 
materials i l’energia que es destina per donar-los una segona vida resulta ser 
molt menor.

A més, cal tenir en compte que una part important del que llancem diària-
ment són aliments que tot i que encara poden ser aprofitats per al seu consum, 
es descarten com a consumibles i se’n van a les escombraries. A la Fira EcoVita 
posarem en relleu el malbaratament dels aliments, que a Catalunya s’estima 
en 35 Kg per persona i any*. Aquesta xifra resulta intolerable, tenint en compte 
que parlem d’aliments que podrien ser consumits però que per una falta de 
planificació i responsabilitat acaben com a deixalles.

En un planeta amb recursos finits com el nostre, l’actitud recicladora i el reci-
clatge domèstic en particular es converteixen en una necessitat per tal d’evi-
tar l’esgotament dels recursos que ens proporciona la naturalesa.

A Riells i Viabrea estem en el camí de prendre mesures urgents per a esdeve-
nir un poble responsable i conscient davant l’impacte mediambiental i social 
que genera el reciclatge insuficient i el malbaratament alimentari. Reduir, re-
ciclar i reutilitzar: així ho fan molts dels països del nord d’Europa, actualment 
pioners en aquesta matèria. 

A Catalunya i concretament a Riells i Viabrea, ens trobem molt lluny d’un reci-
clatge efectiu i eficaç així com d’una política responsable pel que fa al mal-
baratament alimentari. Això no obstant, EcoVita ens brinda l’oportunitat de 
donar ressò a la problemàtica i ens ajuda a conscienciar a grans i petits de la 
importància de fer un ús responsable dels recursos i de procurar, sempre que 
sigui possible, el seu retorn al cicle productiu.

*Dades extretes de la Diagnosi del Malbaratament Alimentari A Catalunya, Agència de Resi-
dus (any 2011).

Residus i malbaratament... 
Què estem fen malament?



• Hble. Consellera d’Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà. Aprofitament alimentari.
• L’economia circular i desafiaments dels ODS des del reciclatge. Jordi Pietx. Emprene-

dor social Ashoka. Gerent d’Ecoembes Catalunya. 
• Nonty Sabic,Promotora de la Xarxa Global d’Ecoviles
• Andri Stahel, Economista, membre d’EcoRegió i de la Càtedra UNESCO UPC.

• Pep Riera, excoordinador nacional del sindicat d’Unió de Pagesos, actualment ac-
tivista a Pagesos x la República ANC)

• Gaby Susanna, Directora de la Plataforma Aprofitament Alimentari)
• Nacho Peres, agricultor biodinàmic, apadrina horts amb restaurants. 
• Marc Esteve, Membre de Slow Food Barcelona, activista dels menjadors escolars 

ecològics,
• Berta Cordomí, va canviar de vida, per fer-se agricultura, i lidera les vendes al Mer-

cat de Productors del Monteny. www,mercatmontseny.cat
• Oriol Costa, Director d’EcoRegió, comunitat econòmica d’alimentació ecològica.
• Joan Salicrú, Eng. Agrícola i expert en agricultura biodinàmica, 
• Ibèria Soler, bruixa o dona sàvia, cuina de Remeieres. 
• Parlarem del Fòrum Social Mundial per les Economies Tranformadores 2020.

• Revosolar. Presentació del grup de col·lectiu solar.
• Alternatives a l’oligopoli: Liberluz, Som Energia.
• Assegurances ètiques Atlantis
• Compres col·lectives amb Ecocashback.
• La moneda social Grama
• Sobirania ambiental: El canvi climàtic, explicat pels joves en vaga pel clima del 

moviment internacional. #Friday4Future #Youth4Climate

Jornada d’emprenedors EcoVitals per impulsar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS). 

Trobada d’emprenedors EcoVitals: cocreació de l’EcoRegió i sistema de compres 
col·lectives EcoCashback.

Jornada de Sobirania alimentària d’EcoRegió Catalunya

Jornada de Consum estratègic, sobirania econòmica i energètica, amb la participació de:

27/04 | Casal del Poble | 11h

27/04 | Casal del Poble | 12h

27/04 | Casal del Poble | 17h

28/04 | Casal del Poble | 12-14h

A EcoVita hi trobaràs recursos per cultivar sobiranies:

sobirania alimentària sobirania energètica sobirania econòmica
Agroecològia, Km0, 

producte locals
Energies renovables, 
consum estratègic

consum responsable, 
consum conscient, compres 

col·lectives, ètica.



Dissabte 27 d’abril

09h | davant l’Ajuntament

11h | Casal del Poble

12h | Carpa Menjador

14h | Carpa Menjador

17-20h | Carpes a l’Espai FIRA

17-19h | Casal del Poble

21h

17h

20h | Escenari

15-20h | Espai FIRA

Sortida Ruta amb BTT. Descobreix el Montseny, Penya FCB de Riells.
Inscripcions a l’Ajuntament

Jornada d’emprenedors EcoVitals per impulsar l’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Trobada d’emprenedors EcoVitals: cocreació de l’EcoRegió i sistema de 
compres col·lectives EcoCashback.

Fideuà ecològica de Tots a taula. Inscripció prèvia a l’Ajuntament 10€.

Fira EcoVita d’artesans, consum estratègic i productors del Montseny, cuina 
d’aprofitament de les cuineres de Sils. Trobada de vehicles elèctrics. Mostra 
de jardí sostenible. Food trucks.

Ludivers divers – jocs creatius (la Tribu Juganera)
Taller t’”Encaixem les bones pràctiques” (La Vola)

Jornada de Sobirania alimentària. Pep Riera (Pagesos x la República ANC), Gaby 
Susanna (Plataforma Aprofitament Alimentari), Nacho Peres (apadrina horts), Marc 
Esteve (Slow Food), Berta Cordomí (Mercat de Productors del Monteny), Oriol Costa 
(EcoRegió), Joan Salicrú (Eng. Agrícola i expert en agricultura biodinàmica), Ibèria 
Soler (Cuina de Remeieres), Fòrum Social Mundial 2020.

Cerimònia per fer reviure la Vírbola, s’alimenta de la consciència ecològica!

Inauguració, amb Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Concert de Fina, l’artista ecologista. Presentació del disc Inconformista 
www.finamusicoficial.com

Pregó, contes i animació  de la Bruixa Guilleuma
16h | A l’escenari 17h | 18h | 19h | a tota la Fira



10-14h i 15-18h | Espai FIRA

10-14h | Espai FIRA

12h | Escenari

12-14h | Casal del Poble

17h | Casal del Poble

18h | Casal del Poble

19h | Escenari

13h | Arbre dels Contes

17h | Arbre dels Contes

14h | Carpa Menjador

Fira EcoVita d’artesans, consum estratègic i productors del Montseny, cuina 
d’aprofitament de les cuineres de Sils. Trobada de vehicles elèctrics. Mostra de 
jardí sostenible. Food Trucks.
Taller t’”Encaixem les bones pràctiques” (La Vola).
Inflable per reciclar i jugar saltant (Agència de Residus de Catalunya).
Jocs i enginys reciclats.
Tirolina gegant (Associació Esportiva GMVertical) .

Mercat de 2ª mà. Organitza Associació Amb Tu.

La Glosa Nostra. Un espectacle de proximitat.

Jornada de consum estratègic: 
Sobirania energètica: Revosolar, Liberluz, Som Energia.
Sobirania econòmica: Atlantis, Ecocashback i monedes socials.

Contes Gra de Sorra. “Històries per omplir-se la panxa”.

Paella ecològica de Tots a Taula. Inscripció prèvia a l’Ajuntament 10€.

Contes Gra de Sorra. Taller creatiu “Cuina el teu conte”.

Els secrets per no llançar res, trucs del llibre de cuina sostenible de l’Ada 
Parellada.

Homenatge a Paco Muñoz. Corrandes del Reciclatge i per a l’aprofitament 
alimentari.

Cloenda  i  foto selfie de la Fira EcoVita.

Diumenge 28 d’abril



Activitats 
infantils i 
familiars

 Tirolina gegant

Rutes BTT per a petits i grans
2 recorreguts

desnivell positiu acumulat

24,9Km
550m

llarg curt11,2Km
200m

samarreta+entrepà 
de botifarra+beguda
per TOTS els participants

dissabte 27/04
9h Pl. de la Vila

Quan? On? A quina hora?

Inscripcions
(a l’Ajuntament)
anticipada 5€
el mateix dia 8€

Contes i Animació de 
la Bruixa GuilleumaArbre dels contes 

amb Gra de Sorra

Ludivers divers 
jocs creatius 

La Tribu Juganera
Taller t’”Encaixem les 

bones pràctiques”

Inflable per reciclar 
i jugar saltant

Jocs i enginys 
reciclats



Festival Musical

Després de presentar el disc a l’Auditori de Girona, 
arriba al Festival EcoVita una de les noves propostes 
musicals més prometedores, Josep Bécares, àlies 
Fina, presentarà el disc #Inconformista, creat amb 
convidats de luxe, com ara Gossos, Les Anxovetes i 
Hora de Joglar.
Gaudirem de petons i cançons plens de l’alegria, de 
la rumba i del reggae, i plenes de sentit ecologista i 
consciència social.

27/04 | 20h a l’Escenari

28/04 | 12h a l’Escenari
La Glosa Nostra, música i teatre amb aires sicilians.

La Glosa Nostra són una societat secreta creada a Sicília. 
Viuen de foscos negocis cantant i traficant amb les paraules. 

Abans de venir a l’EcoVita han estat vistos robant música 
d’arrel tradicional pels Països Catalans i d’Occitània. 

Un espectacle de proximitat per totes les edats.

La Glosa Nostra 

Fina



Paco 
Muñoz 
Gutiérrez

Homenatge a un geni de la gestió dels 
residus, l’ambientalització d’esdeveniments  
i l’aprofitament alimentari. 
Va ser membre de la Junta de Veïns de 
Riells del Montseny.
Vicepresident de la Plataforma Aprofitem 
els Aliments.
Tècnic de l’Oficina de Medi Ambient UAB.
Company i veí entranyable.



Artesans d’embotits, pastissos, 
formatges, minerals i reciclatge

Aigües de Riells i Viabrea

Agència de Residus

Ajuntament de Riells i Viabrea

Associació de Defensa Forestal

Associació Oncolliga Riells

Associació Amb Tu

Assembla Nacional de Catalunya. 
Consum Estratègic.

Andromines. Jocs reciclats

Anura Montseny

Atlantis

Autopòdium

Bioeduca. Educació ambiental

Barney&Co

Circutor

Cuineres de Sils. 

EcoRegió.cat

EcoSetrill Olis 

Estufaire.cat

Espai 31 Llibreria

Flora Catalana

Food Truck Cantina Solar

Food Truck Caravan Racer

FOAGMA. Fusta de castanyer

Fridays For Future

Gestió Natural Nius Ocells

La Tribu Juganera. Jocs familiars

La Vola

Liberluz.com

Montse. Moda sostenible i reciclada 

Mel dels Erms

Ous per Criar

Parc Natural del Montseny. Reserva 
de la Biosfera

Plataforma d’Aprofitament 
Alimentari

Quality solar

Ràdio Riells

Revosolar. Col·lectiu Solar

Salvem el Montseny

Som Energia

Stelart

Tv Selva

Tots a taula, menjar popular 
ecològic

Vehicles elèctrics

Expositors



Ajuntament de
Riells i Viabrea

Amb la col·laboració de:

Organitza Amb el suport

Moltes 
gràcies! www.ecovita.cat

Inscripcions i més info a :

#EcoVita2019

Promou


