
Cambia o mundo: 
consume bio 
e local

BioCultura é a feira de productos orgánicos 
por excelencia en España. É unha feira de 
referencia en Madrid (35 edicións), Barcelona 
(26 edicións), Sevilla (3 edicións), Valencia 
(7 edicións) e Bilbao (6 edicións); é a 2ª edición 
na Coruña e espera a participación de 200 
expositores en ExpoCoruña. Máis de 10.000 
referencias de alimentos ecolóxicos constitúen 
o maior sector da feira, acompañados 
doutros sectores como productos de hixiene 
e cosméticos con ingredientes certificados, 
moda sostible, materiais ecolóxicos, eco-estilo 
de vida, enerxía renovable, benestar, turismo 
sostible, xoguetes, manualidades, música, 
libros... 

O Comité de Selección de 
BioCultura está formado por 
técnicos e profesionais de 
todos os sectores presentes. 
Traballa minuciosamente 
e con rigor durante 
todo o ano para que as 
propostas presentadas na 
feira cumpran os requisitos. Non hai ningún tipo de dúbida. Os 
alimentos só poden ser orgánicos, certificados por calquera dos 
organismos oficialmente recoñecidos, tanto en España como en 
Europa segundo o regulamento comunitario 2018/848. Para o resto 
dos países, os certificados recoñecidos pola Unión Europea. Os 

outros sectores tamén están suxeitos a 
condicións específicas de participación 

que se melloran cada ano e son cada 
vez máis esixentes. Existe tamén 
un código ético para a admisión 
de expositores, de obrigado 
cumprimento.

A natureza é dinámica e hai moitas formas de vivir, comer, 
sentir... E as máis saudables, as máis sostibles, as máis xustas 
e as máis seguras están en BioCultura. As actividades paralelas 
proporcionan ao visitante aquelas outras formas de vivir, que 
son factibles, que non son soños, que xa son realidades e que 
teñen un gran futuro. Actividades para profesionais, talleres, 
presentacións, charlas, debates, show-cooking, concertos ... 
chegan ao intelecto e ao corazón do cidadán para transmitir 
información, sabedoría e esperanza. Non é só información, é 
algo máis. É por iso que as salas BioCultura, en calquera das 
súas edicións, están cheas dunha cidadanía que quere coñecer 
e darlle un cambio a súa vida... 
E tamén hai o Festival Ecolóxico 
Infantil MamaTerra: xogos 
intelixentes para nenos que mañá 
serán consumidores responsables 
e levarán ás súas casas cambios 
de hábitos importantes para unha 
nova cultura da alimentación e da 
vida, respectuosa, sostible e, ao mesmo tempo, revolucionaria e 
fermosa. 

Sabedoría na feira
todo CERTIFIcado

2 ediciÓns
VISITa BIOCULTURA

NOn a perdas

Ao seu paso por unha 
cidade, comarca ou 
rexión, o consumo 
ecolóxico interno 
crece grazas á 
celebración da feira. 
Os consumidores 
teñen en BioCultura 
o evento ideal para 
coñecer de primeira 
man o que traerán á súa mesa. Comeza un trato de ti para ti 
que durará, en moitos casos, toda a vida. Trátase de construír 
lazos horizontais, non virtuais, amigables e humanizados 
para atopar unha relación directa entre profesionais 
e consumidores e que todo flúa sen imposicións, sen 
“virtualidades”, sen marketing  fraudulento. As posibilidades 
que atopará o público serán moitas en todo tipo de alimentos 
e productos cosméticos e outros subsectores. Coñecerán 
directamente as persoas que están detrás da súa comida e, 
polo tanto, detrás da súa saúde. A calidade de vida depende 
en boa medida dunha dieta ecolóxica e saudable. O rigor, 
a persistencia e a transparencia fixeron de BioCultura un 
referente internacional.

Os profesionais do sector “bio” non se poden perder 
BioCultura. Os distintos subsectores que forman o mundo 
ecolóxico (alimentos, cosméticos, téxtil, saúde, etc.) acuden 
a BioCultura e os profesionais atopan o lugar ideal para 
intercambiar ideas, contactos, proxectos, mercar e vender ... 
As firmas tamén encontran  nesta feira, que é máis que unha 
feira, o lugar ideal para relacionarse con tendas, distribuidores 
locais, prescritores, etc. Empresarios, comerciantes, 
importadores, exportadores, cociñeiros, chefs, restaurantes, 
hostaleiros, xardiñeiros e profesionais de moitas outras artes 
e disciplinas acuden a BioCultura por ser un gran referente 
en toda a área mediterránea e por ser, tamén, o lugar máis 
adecuado para darse a coñecer no sector ecolóxico.

A Asociación Vida Sana, declarada de Utilidade Pública, é a 
organizadora de BioCultura. En 1981, Vida Sana impulsou e 
promoveu o movemento da cultura biolóxica en España. Levan 
40 anos denunciando e anunciando, de antemán, escándalos 
que foron sucedendo e, ao mesmo tempo, construíndo formas 
de produción viables e rentables para agricultores, gandeiros e 
industriais; e saudable para a saúde e o medio ambiente. Vida 
Sana tamén realiza importantes labores de ensino, organiza 
cursos, elabora materiais pedagóxicos para escolas, edita a 
revista “The Ecologist” e o boletín “The Ecomensajero Digital”. O 
autofinanciamento é a base da independencia que caracteriza a 
Vida Sana e, polo tanto, tamén a BioCultura.

 sen ánimo de lucro

feria de productos ecológicos y consumo responsable

*Adultos: 5€  * Xubilados, xóvenes de 14 a 18 anos, desempregados, 
persoas con discapacidade, familia numerosa: 3€  * Menores de 14 
anos (de 0 a 13 anos incluídos): de balde *Profesionais do sector 
acreditados: gratuítos  *Socios Vida Sana + 1 acompañante: gratuíto 
* Tarxeta Xove: 3€  * Pase para os tres días de feira (só online): 11€

A entrada dá dereito a visitar a Feira e participar en todas as activida-
des. Coa compra do billete, o visitante colabora con proxectos sociais 
e ambientais da Asociación, como: xardins escolares, formación para a 
creación de emprego, asesoramento en agricultura ecolóxica, plantación 
de árbores, enerxías renovables, entre outros.

SECTORES  

A Coruña
Agricultura e alimentos orgánicos, 
cosméticos eco-naturais, 
benestar, casas saudables e 
enerxía renovable; moda sostible; 
eco-estilo de vida, turismo 
responsable, artesanías ONG´s...

HORARIOS
28, 29 de febreiro e 1 de marzo, de 10:00 h. ás 20:00 h. 
(domingo ata as 19:00 h.)

PREZOS

2ª edición

200 expositores
150 actividadesshowcookingeco-foodtruckstalleres eco-estética e planeta moda
concertos

Organiza Colabora


