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Presentació
Aquesta és la comunitat virtual de la Xarxa Productes de la terra. La Xarxa Productes de la terra és una agrupació
voluntària d’ens locals d’àmbit comarcal impulsada i coordinada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat
d’enfortir el teixit empresarial de productes alimenaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la província de
Barcelona.
La Xarxa Productes de la terra dóna cobertura a pràcticament tot el territori de la província de Barcelona, a través
dels seus membres. Si cliqueu a sobre de cada membre, us dirigireu a l'apartat de les seves pàgines web on es
descriuen les activitats que estan desenvolupant en aquest àmbit:

Consell Comarcal de l’Alt Penedès [1]
Consell Comarcal de l’Anoia [2]
Consell Comarcal del Bages [3]
Consell Comarcal del Baix Llobregat [4]
Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà [5]
Consell Comarcal del Garraf [6]
Consorci del Lluçanès [7]
Consell Comarcal del Maresme [8]
Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès [9]
Consell Comarcal d’Osona [10]
Consorci de Turisme del Vallès Occidental [11]
Consell Comarcal del Vallès Oriental [12]
L’impuls de la Xarxa és a càrrec de la Diputació de Barcelona, a través de les següents àrees:

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local- Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
(coord), Gerència de Serveis de Comerç, Gerència de Serveis de Turisme
Àrea de Territori i Sostenibilitat - Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Àrea d'Atenció a les persones - Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
[13]

URL d'origen: http://productesdelaterra.diba.cat/presentacio
Enllaços:
[1] http://www.ccapenedes.com/serveis
[2] http://www.anoiaproject.cat/cms/11/promocio_economica_i_ocupacio
[3] http://www.rebostbages.cat/
[4] http://elcampacasa.com/
[5] http://www.cfi.cat/DesenvolupamentLocal/tabid/74/Default.aspx
[6] http://productesdelgarraf.garrafconnecta.info/
[7] http://consorci.llucanes.cat/
[8] http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=7248
[9] http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/turisme/productes-de-la-terra-tasta-m
[10] http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&amp;idSubF=76
[11] http://www.turismevallesoccidental.org/ctvoc/portada/index.php
[12] http://www.vallesoriental.cat/index.php?c1=serveis_globals.php&amp;c2=serveis_globals_lateral.php&amp;im
agen=home_graphic.gif&amp;id_servei=138
[13] http://productesdelaterra.diba.cat/node/2
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