
Ecoviure serà el marc de la pre-
sentació del projecte Llavorae.cat,
diumenge d’11 a 12 del matí. La
iniciativa és impulsada per l’A-
juntament de Manresa, conjunta-
ment amb diverses empreses i
fundacions relacionades amb la in-
tegració sociolaboral, el foment de
l’ocupació i l’economia sostenible.

Llavorae té com a objectiu la ge-
neració de nous llocs de treball en
el sector de la producció ecològi-
ca, així com l’avanç del mateix
cap a una situació de més solide-
sa, consolidació, cohesió i com-
petitivitat. Tal com expliquen en el
seu web (llavorae.cat), el projecte
es recolza en tres eixos: el foment,
cohesió i competitivitat del sector
agrari ecològic; el disseny i creació
de canals de distribució de pro-
ductes ecològics, i la difusió per a
la consolidació de la demanda de
productes ecològics. 

Els impulsors del projecte són
l’Ajuntament de Manresa, junta-
ment amb tres entitats socials:
Aprodisca, Cedricat i Dinamis.

El CiO, el Centre d’Iniciatives
per a l’Ocupació, és un servei de
l’Ajuntament de Manresa que im-
pulsa la política local d’ocupació,
formació i economia social a Man-
resa i per extensió al Bages i a la Ca-
talunya central. A Llavorae apor-
ta contacte directe amb persones

que busquen feina i coneixement
sobre el mercat laboral, la inter-
mediació laboral i la cohesió social
i la igualtat d’oportunitats. 

Aprodisca és una empresa sen-
se ànim de lucre que treballa per
la inserció. Té per objectiu la inte-
gració sociolaboral de persones en
situació de risc d’exclusió social del
Camp de Tarragona. Treballa en el
món agrari i aproxima el treball en
xarxa entre pagesos i consumidors.

Cedricat és una fundació pri-
vada sense ànim de lucre localit-
zada a Solsona que treballa en la
dinamització del món rural i la
producció ecològica i local com a
activitat econòmica amb valor
afegit, pel seu arrelament a la ter-
ra i respecte social i mediambien-
tal. El seu objectiu és generar pro-
jectes i actuacions d’assistència
tècnica i assessorament per con-
tribuir al desenvolupament i a la
dinamització dels territoris rurals.
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Nous llocs de treball al camp
Diumenge es presenta Llavorae.cat, que fomenta l’ocupació en l’agricultura ecològica

Recollida de préssecs ecològics a Esparreguera
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FIRA ECOVIURE ESPECIAL

El projecte té l’objectiu
d’enfortir el sector productor
ecològic i crear canals de
distribució dels productes

Els impulsors troben que hi
ha la necessitat de
consolidar una demanada
de producte de proximitat

LES JORNADES TÈCNIQUES
D’ECOVIURE SERVIRAN PER PRE-
SENTAR L’ECOXARXA DEL BAGES
(DISSABTE, D’11 A 12 DEL MATÍ).
Un projecte d’intercanvi de béns i
serveis que, a més dels intercan-
vis directes, utilitzen una moneda
social pròpia que representen
amb el símbol ℏ. Aquesta mone-
da social es basa en un valor real,
l’hora de treball, que equiparen a
l’euro, que qualifiquen de «valor
fictici». La seva moneda els per-
met fer intercanvis unilaterals en-
tre les persones que formen l’eco-
xarxa, ja sigui treballant com con-
sumint, satisfent les necessitats
quotidianes independentment de
l’economia de l’euro. L’objectiu fi-
nal del projecte és construir una
alternativa «al model de vida ac-
tual, fora del sistema econòmic
imperant. Volem crear un nou sis-
tema basat en l’ajuda mútua, la
solidaritat i l’autosuficiència
col·lectiva». Els membres de la
xarxa defensen que, a diferència
de l’euro, la moneda social no fo-
menta l’acumulació ni l’especula-
ció perquè no genera interessos.
Els intercanvis de béns i serveis
també es poden establir de mane-
ra directa entre persones que arri-
bin a un acord.



La moneda
social com a
alternativa
a l’euro
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Ens trobarem 
a l’ECOVIURE 

els dies 14, 15 i 16.
Vine a gaudir de 

l’experiència de provar un 
vehicle elèctric. 


