
BioCultura, la fira de productes ecològics 
i consum responsable, arriba a Barcelona 
del 8 al 11 de juliol al Palau Sant Jordi. 
Amb totes les novetats del sector ecològic. 
En aquesta 27 edició, participaran 250 
expositors, es preveu una assistència de 
24.000 persones i hi ha organitzades 
més de 400 activitats, físiques i virtuals, 
relacionades amb el sector ecològic: 
alimentació, cosmètica, moda sostenible, 
bioconstrucció, teràpies... Mostres, tallers, 
cuina en directe i activitats per als més 
petits en el marc de MamaTerra són algunes 
de les propostes que fan de BioCultura un 
esdeveniment lúdic, conscient i informatiu 
sobre el consum ecològic i respectuós amb 
el medi ambient.

BIOCULTURA ARRIBA A 
BARCELONA T’HO PERDRÀS?
Canvia el món:  
consumeix bio i local

Palau St. Jordi 
8 - 11 juliol 2021

COMPRA D’ENTRADES
La compra d’entrades es realitzarà online i es 
recomana amb antelació per asegurar-se la 
plaça consultar horaris en www.biocultura.org. 
Compra la teva entrada aquí

HORARIS
Dos trams horaris: de 10 a 15h. i de 16 a 20h (zona exterior 
FoodTrucks fins a les 21h, excepte diumenge fins a les 20h)
•Entrada general: 4€ (dóna dret a visitar la Fira en la franja 
sol·licitada i participar de totes les activitats presencials que 
se celebren en la fira. També dóna dret a poder veure totes 
les activitats que es desenvoluparan en format en línia.
•Entrada només virtual: gratuita; només donarà accés a les 
activitats que es realitzin de manera digital.

Amb la compra de l’entrada, el visitant col.labora amb 
projectes socials i mediambientals de l’Associació Vida 
Sana, com ara: horts escolars, capacitació per a la creació 
d’ocupació, assessorament sobre agricultura ecològica, 
plantació d’arbres, energies renovables, entre altres.

Amb el suport de



Durant els dies de fira podràs rebre 
consells i seguir les receptes pas a pas 
dels gurús de la cuina ecològica i nu-
trició. Prop de 30 cuiners del món “bio” 
posaran a disposició els seus coneixe-
ments: postres saludables, tècniques 
per a tractar les algues, ferments, cuina 
vegana o aiurvèdica... son algunes de les 
propostes.

Si et preocupen els problemes derivats 
de l’ús de plàstics i altres productes 
químics, no pots perdre’t les xerrades 
d’aquesta temàtica. I si vols informar-te 
de les evidències científiques que de-
mostren que els aliments ecològics són 
més sans i nutritius, et donarem tots els 
arguments que estaves buscant, des del 
rigor tècnic i científic.

Estem ja a l’estiu, com hem de cuidar
la nostra pell, olis essencials,
lífting facial, aromateràpia, protectors
solars, maquillatge eco… En els tallers
podràs aprendre a ser més conscient
dels productes que pots aplicar-te i,
també, saber els tòxics que contenen
els tractaments convencionals.

1. SHOWCOOKING ECOGASTRONÒMIC

Tot tipus de propostes, des de benestar
emocional, medicina integrativa, dejuni 
intermitent, potenciar la longevitat, com 
dormir millor i en un lloc saludable, 
cuidar els nostres ulls.

Aprèn com portar una vida d’acord 
amb els teus principis i deixar la menor 
petjada de carboni possible amb els 
diferents tallers i xerrades.

Xerrades de dones eco-emprenedores 
que has de conèixer. Inspira’t en elles per 
a emprendre el teu negoci ecològic.

4. MÓN ECOLÒGIC MOLT FEMENÍ 5. MILLORAR LA NOSTRA SALUT 6. AMB CONSCIÈNCIA

Els petits podran gaudir d’unes
activitats fetes a mida. Amb
tallers d’horts, reduir, recuperar,
reciclar, ioga-kids, eco-cuina…

Si se t’obre l’apetit, descansa en
l’espai a l’aire lliure de foodtrucks,
on se serveixen deliciosos platerets
del món ecològic. Podràs donar un
mos a una veggy pita, una rica pizza
o menjar-te una Green-burger.

Fes la compra del mes al moment. No 
perdis l’oportunitat d’omplir el teu carro 
de la compra amb totes les novetats 
“bio” en BioCultura: cosmètica, menjar, 
beguda, roba i solucions ecològiques per 
la llar... A més, amb l’opció de rebre con-
sells d’ús per part dels propis productors.

7. ACTIVITATS MAMATERRA 8. FOODTRUCKS I ECOGASTRONOMIA 9. COMPRAS DIRECTES

2. CONEIXEMENT CIENTÍFIC 3. SHOWROOM ECOESTÈTICA

BIOCULTURA ARRIBA A 
BARCELONA T’HO PERDRÀS?

Perquè no et perdis, entre tota l’oferta de la fira t’avançem una llista dels 10 “must”

I si et falta temps per 
veure-ho tot, tindràs 
una gran oferta d’ac-
tivitats online que 
podràs gaudir des de 
casa teva. Visita la 
nostra web i la pro-
gramació d’activitats 
per a preparar la 
teva agenda!

10. ACTIVITATS PRESENCIALS I ONLINE Organitza

Amb el suport

ASSOCIACIÓVIDASANA


