
del 26 d’abril al 4 de maig de 2013

Generalitat de Catalunya



1. Per què una Setmana Bio?

Segons el Baròmetre de percepció i consum dels
aliments ecològics (2012) gairebé 6 de cada 10
persones (57%) que coneixen els aliments ecològics es
consideren "poc o gens informats”.

Resulta convenient intensificar les actuacions de promoció i
divulgació de la producció i l’alimentació ecològica, per tal
que el seu abast sigui més ampli i arribi a més població.



2. Programa de foment de la producció 
agroalimentària ecològica 2012-2014

Eix estratègic 3: Desenvolupament del consum

• Projecte de promoció

� Crear una setmana verda catalana de promoció dels aliments
ecològics a Catalunya (semblant al format italià Primavera Bio
o francès Printemps Bio). Aquesta actuació es farà en
col·laboració amb les empreses del sector comercial català.



3. Com s’ha creat?

El 21 de febrer de 2013 es van reunir les següents entitats
per valorar la creació d’aquesta setmana:

� Associació Vida Sana
� Associació Salut, Consum i Alimentació
� Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
� Gremi d’Herbolaris i Dietètica de Catalunya
� Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
� Unió de Consumidors i Mestresses de Casa
� Unió de Pagesos de Catalunya
� Prodeca
� Generalitat de Catalunya



4. En què consisteix?

S’ha constituït una taula d’entitats organitzadores per 
impulsar la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que en 
aquesta primera edició tindrà lloc entre el 26 d’abril i el 4 de 
maig de 2013.

La Setmana Bio neix amb l’objectiu d’agrupar actuacions 
orientades a promocionar i donar a conèixer la producció i  
l’alimentació ecològiques i difondre-les sota un paraigua 
comú.

El programa es nodrirà amb les activitats programades per 
les entitats organitzadores i altres agents promotors 
interessats.



5. Com l’identificarem?

Per tal de comptar amb una imatge que identifiqui tots els 
esdeveniments inclosos a la Setmana Bio, la Generalitat ha 
creat una imatge identificativa de l’esdeveniment.



6. Quin tipus d’actuacions hi haurà?

De forma orientativa, s’hi podrien incloure els següents tipus 
d’actuacions:

– Xerrades divulgatives enfocades a consumidors i usuaris
– Xerrades tècniques orientades a productors o tècnics
– Tast de productes ecològics
– Activitats infantils
– Mercat de productes ecològics
– Menú ecològic especial per a aquests dies
– Passis de documentals o vídeos
– Promocions i presentacions comercials
– Visites guiades
– Altres



7. On trobar la informació?

La Generalitat de Catalunya, dins del seu portal temàtic 
de la producció agroalimentària ecològica, ha obert un 
apartat específic on podreu informar-vos d’aquest 
projecte i de totes les activitats del programa de la 
Setmana Bio 2013.

http://www.gencat.cat/alimentacio/setmanabio



8. Com participar-hi?

En el mateix web de la Setmana Bio trobareu un apartat 
específic des d’on realitzar les vostres propostes d’actuació.

Les condicions mínimes que han de complir totes les 
actuacions que s’incloguin en el programa són:

1. Si l’actuació implica l’ús de productes ecològics, aquests han d’estar 
certificats.
2. Tots els operadors ecològics (productors, elaboradors i 
comercialitzadors) que participin en les activitats, si s’escau, també 
han d’estar certificats.



http://www.gencat.cat/alimentacio/setmanabio

Gràcies per la vostra atenció!


