
 

 

 
 

 Invertim en el nostre futur 

 Alimentem  el territori i la salut 

 Creem ocupació i economia sostenible 

 

MicroEcoRegió Ter Gavarres 
EcoRegió, la comunitat econòmica d’alimentació ecològica. 

Sembrem i cultivem la sobirania alimentària! 
Alimentem-nos de la comunitat de productors, elaboradors,  comercialitzadors,  

restauradors i consumidors d’aliments ecològics i km0  
www.ecoregio.cat/tergavarres 
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La MicroEcoRegió Ter Gavarres  

És un projecte per impulsar el producte local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, 
comerç, turisme i serveis. 

És una marca per la dinamització econòmica del territori d’EcoRegió,SL i l’agrupació de Municipis 
Ter Gavarres, liderat per l’Ajuntament de Celrà i amb el suport de la Diputació de Girona. 

 

Què és EcoRegió? 

EcoRegió és una Comunitat econòmica de 
alimentació ecològica  regional. 

Els ciutadans inverteixen en una Xarxa de 
Empreses Ecològiques de tota la cadena de 
valor de la regió. Des d’empreses de 
producció, comercialització, distribució, i 
serveis. Aquesta Xarxa genera beneficis 
econòmics, socials i ambientals a la regió. 

EcoRegió replica el model de Regionalewert a 
Alemanya  on 700 persones han invertit 4M€  

 

La Missió de l’EcoRegió és  promoure l’alimentació ecològica enfortint l’economia local 

mitjançant la implicació ciutadana amb microcapital com a copropietaris de les empreses que 
generen beneficis ambientals, socials i ecològics a la regió. 

Què volem amb la MicroEcoRegió Ter Gavarres?  

 Posar en valor el patrimoni natural i cultural del Ter-Gavarres, i vincular 
l'agricultura i la gastronomia del nostre entorn.   

 Impulsar una xarxa local, que permeti apropar els productes km.0 als veïns i 
veïnes del poble, volem identificar-los i a la vegada, trobar noves oportunitats 
econòmiques per a persones aturades i emprenedores. 

 Crear un Fòrum de participació en el marc del procés d’execució del Pla Estratègic. 

 Dissenyar estratègia per crear valor in situ, els productors, els comercialitzadors, 
restauradors i transformadors en què tots hi guanyem. 



 
 

Objectius:  

 El nostre objectiu principal és crear ocupació  i sinergies 
dins l’ecosistema de l’Alimentació Ecològica. 

 Atraure, retenir i multiplicar el talent cap al 
desenvolupament sostenible. 

 Crear productes gastronòmics innovadors per consumidors 
que demanen aliments nutritius, ecològics i locals.  

 Crear productes ecològics i Km 0 i una marca i distintius 
propis del Ter Gavarres, i ajudar al desenvolupament de la 
marca Ter-Gavarres 

 Incrementar la sobirania alimentària de la regió 

 Generar ocupació vinculada al sector a partir de la recuperació d’espais de conreu en desús 
i del foment de la creació de cooperatives o petites empreses que transformin productes.

Per què: 

 És línia estratègica del PE 2013/2020 de l’Agrupació de 
Municipis Ter Gavarres.  

 Ajudar a la diversificació econòmica 

 Sector a l’alça 

 Presència de 2 distribuïdors de productes ecològics 

 Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020. 

Beneficis Per la ciutadania 
 Gaudir de l’alimentació de productes Km 0 i ecològics 

 Invertir en salut, impacte social i ambiental 

 Participar de la dinamització econòmica regional 

Beneficis per l’inversor 
 L'alimentació ecològica és un sector clau per al desenvolupament rural sostenible 

 Opció de desgravació fiscal del 25% de l'IRPF de les aportacions de capital 

 Reforç de la seva seguretat jurídica i econòmica a llarg termini 

Beneficis per la xarxa d’empreses de la cadena de valors 
 Finançament mitjançant aportacions de capital 

 Fidelització de clients: els socis de la MicroEcoRegió seran socis de l’empresa 

 Generar una comunitat per precompres i prefinançament 

 Incrementar la seva seguretat jurídica i econòmica a llarg termini 

Tots podem participar-hi: consumidors, productors i promotors!!! 



 
 

MicroEcoRegió  Ter Gavarres 

  972 492567· Carrer de les Bòbiles 9 · Celrà 

www.ecoregio.cat/tergavarres 
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