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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

 

Què és EcoRegió? 

EcoRegió és una Comunitat econòmica de 
ecològica  regional. 

Els ciutadans inverteixen en una 
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.

Objectius: 
 El nostre objectiu principal és crear ocupació

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 

La MicroEcoRegió Ter Gavarres  
És un projecte per impulsar el producte local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, comerç, 

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

EcoRegió és una Comunitat econòmica de alimentació 

Els ciutadans inverteixen en una Xarxa de Empreses 
de tota la cadena de valor de la regió. Des 

d’empreses de producció, comercialització, distribució, 
i serveis. Aquesta Xarxa genera beneficis econòmics, 

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

de l’EcoRegió és  promoure l’alimentació 
ecològica enfortint l’economia local mitjançant la implicació 

com a copropietaris de les empreses 
que generen beneficis ambientals, socials i ecològics a la regió. 

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.  

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

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

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



 
 

Per què: 
 És línia estratègica del PE 2013/2020

 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.

 Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020.

Beneficis per la ciutadania
 Gaudir de l’alimentació de product

 Invertir en salut, impacte social i ambiental

 Participar de la dinamització econòmica regional

Informa’t dels beneficis per l’inversor

 

Forma part de la xarxa d
ecològica. 
Aquí tens un tast del que hem anat cultivant i cuinant:

La vedella ecològica Ter
Carnisseries Sergi, o inscriu

Les conserves i melmelades 
fer productes innovadors... 

Descobreix la nova targeta de fidelització de la 
Botiga La Salvia. 

Moltes empreses ja hi participen i col·laboren!

 

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

Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020. 

er la ciutadania  
de l’alimentació de productes Km 0 i ecològics 

Invertir en salut, impacte social i ambiental 

Participar de la dinamització econòmica regional 

eneficis per l’inversor! 

xarxa d’empreses de la cadena de valor de l

Aquí tens un tast del que hem anat cultivant i cuinant: 

vedella ecològica Ter Gavarres, de l’Aleix Perearnau, la podràs trobar a les
inscriu-te per fer comandes col·lectiv

Les conserves i melmelades de l’Eric, utilizen productes de l
fer productes innovadors... tasta la recepta de cànem i albergínia

Descobreix la nova targeta de fidelització de la 

Moltes empreses ja hi participen i col·laboren! 

de l’Agrupació de Municipis Ter Gavarres. 

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 

’empreses de la cadena de valor de l’alimentació 

la podràs trobar a les 
col·lectives! 

, utilizen productes de l’hort d’Idària, per 
albergínia.  



 
 

   
Suma el teu capital humà, econòmic o empresarial per cultiva

Gràcies pel vostre suport!!!

 

 

MicroEcoRegióTer Gavarre

c. de les Bòbiles 9 · Celrà · 972

www.ecoregio.cat/tergavarres

humà, econòmic o empresarial per cultiva

Gràcies pel vostre suport!!!. 

Ter Gavarres   

972 428700  

www.ecoregio.cat/tergavarres  info@ecoregio.cat 

humà, econòmic o empresarial per cultivar la teva regió. 


