
Ja ha arribat la II EcoTrobada, un dia ple d'activitats per a tothom, 
per descobrir, comprendre i practicar l'economia solidària, que és 

aquella que està al servei de les persones (de totes) i del seu 
benestar, respectant alhora l'entorn. 

Volem que serveixi per començar a teixir una xarxa al Priorat que 
ens faciliti l'intercanvi i l'abastiment de proximitat (de bens, serveis 

i coneixements), i per tant la creació i desenvolupament de nous 
projectes petits i respectuosos amb la nostra terra. Projectes que 

queden fora dels estàndards del sistema econòmic dominant i, per 
tant, per néixer i tirar endavant necessiten del suport real i efectiu 

de totes les que creiem que un altre món és possible. 
Existeixen ja algunes eines i experiències per treballar en aquest 

sentit, i volem posar-les a l'abast de totes aquelles persones que hi 
estiguin interessades. 

 
Per això ens hem ajuntat la Xarxaeco de Tarragona, l'Ecoxarxa del 

Priorat, Prioritat,   la Comissió de paisatge i sostenibilitat, i 
l’ajuntament de Cabacés per crear aquest espai temporal, obert i 

participatiu, de gestació i creació del model de futur que volem pel 
nostre territori. 

 
Aquest esdeveniment és fruit de la nostra inquietud, però també de 

tot el què s’està coent darrerament al Priorat: Banc de Terres, 
Candidatura de la UNESCO, la Carta Europea del Turisme 

Sostenible, la Carta del Paisatge del Priorat, els fòrums engegats 
per Prioritat... 

Prioritat és de fet l’origen i el fruit de tots aquests moviments que ja 
són canvi. La candidatura a paisatge cultural patrimoni de la 

humanitat ha fet que prenguem consciència dels valors incalculables 
del paisatge del Priorat i tot el què l’ha modelat (història, cultura, 

conreus...). I la feina no és només assolir el reconeixement de la 
UNESCO, sinó més aviat conservar aquests valors (tinguem el 

reconeixement o no). Per això i seguint la línia de Prioritat, des de 
l’Ecoxarxa ens sumem a l’aposta per un sistema de gestió transversal 

i participatiu, que inclogui totes les persones que alhora de la 
veritat són les autèntiques gestores del territori: les que hi viuen, les 
que hi treballen, les que el conreen, les que el preserven...  En aquest 
context és innegable que cal fomentar el consum de proximitat i la 
diversificació de la producció, sempre des del respecte per la terra 

que ens abasteix,  doncs és la millor manera d’assegurar el futur de a 
comarca i de la seva població. 

 

Salut i bon intercanvi!! 



Alternatives de consum en economia 

Actuació de Pole Dance a càrrec d'Isa 

del Priorat, oli de Cabacés i arròs del 

Intercanvi i moneda social. XarxaEco 

Ecollaures i Xarxa de Llauradors. País 

Concert de la Cecília Panisello

Alternatives de consum en economia 
social, solidària i cooperativa. 

Coopcamp.

Actuació de Pole Dance a càrrec d'Isa 
i Elena

Vermut mentre escoltem la 
presentació de projectes de la 

comarca

Dinar: paella veggie amb verdures 
del Priorat, oli de Cabacés i arròs del 

Delta + postres

Presentació de projectes de la 
comarca

Intercanvi i moneda social. XarxaEco 
de Tarragona

Taller de crema de cacau a la 
prioratina

Sistemes Participatius de Garantia. 
Ecollaures i Xarxa de Llauradors. País 

Valencià

Concert de Yuriós & Bruna   

i  en acabar, escenari obert
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Dinar

de proximitat

Paella 5€ Postres 1€

Ajuda’ns a organitzar
Apunta

priorat@xarxaeco.org
Porta’t el teu plat i 

coberts!
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espectacles

Activitats i 
tallers
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