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Amb aquest lema “Obre els ulls a l'ecològic” arriba de nou BioCultura Barcelona.

Tornarem a trobar-nos del 4 al 7 de maig al Palau Sant Jordi. Serà la 29 edició! Tornarem a alegrar-nos i celebrar el retorn a aquest
treball que tantes satisfaccions ens ha donat i continuarà donant-nos.
BioCultura com totes les edicions té el ferm propòsit de continuar sorprenent els visitants amb les últimes novetats del sector
ecològic. Cada vegada les propostes són més variades i ens faciliten l'adoptar uns hàbits saludables i a consumir de forma més
responsable.
Com a novetat en aquesta ocasió inaugurem nou espai, Fifit dedicat al moviment orgànic,
perquè entenem que sense moviment no hi ha canvi. Posarem en valor la importància de
l'exercici físic i la salut, relacionat amb l'alimentació ecològica i sana.
La producció ecològica segueix el seu curs, augmentant de forma sostinguda, i calant cada
vegada més en la nostra taula, i sobretot en la nostra consciència, com a part
importantíssima de la nostra salut i la del nostre medi ambient. Les dades de consum
també continuen donant bones notícies i, continuem creant teixit empresarial i ocupació
(més de 95.000 llocs de treball en el sector de la producció ecològica).

El ciutadà està cada vegada més informat de les virtuts d'un consum responsable, i que la
seva actitud compta com mai havia imaginat, així que és la nostra obligació proveir-ho de
les eines necessàries per a continuar aprenent sobre els hàbits de vida saludables
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FIFIT ÉS LA NOVA ZONA DE BIOCULTURA SOBRE EL MOVIMENT I L'EXERCICI
on es podrà trobar tota una agenda d'activitats i propostes saludables.
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