Visita
PARC D’ACTIVITATS AGROECÒGIQUES
LA TAVELLA
(Cànoves – Vallès Oriental)
www.latavella.cat
La Tavella, horta ecològica amb compromís social
Passejada a plena natura per conèixer...
L’horta ecològica - Productes, manteniment,
forma de cultiu, beneficis, ... .
El galliner - 450 gallines d’ous ecològics.
Les nostres gallines, a més de disposar d’un
galliner on tenen el menjar, l’aigua, els ponedors
i les zones de descans, disposen d’un corral a
l’aire lliure on poden sortir a pasturar, escarbotar
o prendre banys de sorra.
El bosc – L’Alzinar Mediterrani – Entre alzines,
galzeran, bolets, rastres d’animals, ... .
Elizabeth’s Garden colònies de gats
abandonats. Visita amb la finalitat de crear
consciència de la protecció dels animals.
Horari: 11 h a 13 h aprox.
Preu visita: 7,50 € / pax.
Objectiu de la Visita: Difondre el valor de l’agricultura ecològica i tradicional
com a producte de qualitat agrícola, alimentària, dietètica i gastronòmica.
Actua amb el compromís de la protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible.
La promotora de La Tavella és la Fundació Viver de Bell-lloc , entitat sense
ànim de lucre constituïda al 1982. Amb seu a Cardedeu, el seu àmbit d'
actuació assistencial es circumscriu a la comarca del Vallès Oriental.
L'any 1988 la Fundació Viver de Bell-lloc va posar en marxa el centre especial
de treball Viver de Bell-lloc per tal d'oferir una alternativa laboral adient a
persones amb risc d’exclusió.

El 2012 el projecte suma una adhesió molt important: l'Associació Sant Tomàs,
entitat amb la que Fundació Viver de Bell-lloc col·labora des de fa molts anys
i amb la que comparteix missió i valors. Amb aquesta incorporació i les que
puguin venir en un futur no gaire llunyà La Tavella es consolidarà des d’un
punt de vista empresarial i com a instrument d’integració sociolaboral.

“Conèixer, difondre i promoure
els valors de l'agricultura ecològica
depèn de tots”

“Arrelats al territori i compromesos amb les
persones”

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Tel. 630 79 34 73
visites@latavella.cat

OBSERVACIONS:
. Període visita: Abril – Octubre.
. Grup mínim 10 pax. o pagar grup mínim
. Imprescindible reserva prèvia.

