X Diada d’Agricultura Ecològica
“Som el que sembram”

participants
Agricultura Regenerativa Ibèrica
Entitat pel foment de
l’Agricultura Regenerativa.
Agrobalaguer Fitosanitaris ecològics.
Amics de la Terra Entitat ecologista.
Associació de Productors
Ecològics d’Eivissa i Formentera
(APAEEF) Entitat pel foment
de l’Agicultura ecològica.
Associació de Productors Ecològics
de Mallorca (APAEMA) Entitat pel
foment de l’Agicultura ecològica.
Arbres d’Algendar Venda d’arbres
fruiters eco varietat local.
Arc al cel Forn i pastisseria
ecològica. Blats antics.
Associació Naturalment Entitat pel
foment de l’agricultura natural i
el dret universal a l’alimentació.
Associació de Varietats Locals
Entitat pel foment de la
sembra i conservació de les
varietats locals de Mallorca.
Beverly Pugh. Comida con vida
Aliments crudivegans.
Bioverdura Planter i
hortalissa ecològica.
Blue Heron Fitosanitaris ecològics.
Celler Can Feliu Finca ecològica.
Elaboració de vi i oli eco.
Can Caló Finca ecològica.
Hortalissa, fruita i elaborats eco.
Can Ferrerico Embutits i
elaborats ecològics.

Coop. Coanegra Producció i
distribució de fruita i verdura eco.

Més que pa Elaboració de pa
i pastisseria ecològica.

Dilluns 11 d’abril / 20h

Cosmética consciente
Cosmètica certificada eco.

No al TTIP Espai d’informació.

Presentació del projecte “Nous
albercoquers”: assessorament
tècnic en fruiters i experimentació
agrària ecològica a Porreres.

Cuines solars Mostra i
exposició de cuines solars.
Ecogourmet Mallorca Distribució
de productes eco gourmet.
Ecobalear Productes
envasats ecològics.
Ecofeixes Cooperativa de
productors ecològics d’Eivissa.
Ecoxarxa Mallorca Xarxa
d’alternatives de consum i vida.
Ecoilla Cooperativa de
ramaders ecològics.
Es Ginebró Restaurant eco
i vegetarià.
Es molí de Sant Antoni Producció i
elaboració de farines de blats antics.
Es Pontet Finca de producció
i elaboració d’aliments
eco. Restaurant.

PermaMed Entitat pel foment
de la Permacultura.
Picarandau Elaboració
d’oli d’oliva eco.
S’altra senalla Entitat
solidària i tenda de comerç
just amb productes eco.
S’ullastre de Son Xota
Elaboració d’oli d’oliva eco.
Sa Cantonada Saludable Tenda
d’alimentació eco sense gluten,
vegans i cruus. EM, molins
i tractaments naturals.
Sa Casa Pagesa Finca de producció
d’hortalissa i fruita de varietat local.

Sabores de Mallorca Distribució
de productes eco envasats.

Finca Son Palou Producció
de fruita i hortalissa eco.
Formatgeria Son Jover
Formatges i derivats làctics eco
d’ovella roja mallorquina.
Gelateria Biocolonial Gelats bio.
GOB Mallorca Entitat ecologista.
Grup d’apicultura ecològica
Comissió sobre l’apicultura
eco d’APAEMA

Coop. Això és vida! Producció i
distribució de fruita i verdura eco.

Pane Nostro Elaboració de
pa i pastisseria ecològica.

Fiare Entitat bancària ètica

Caramel Mel ecològica

Cooperativa agrícola de Porreres
Elaborats amb albercoc i ametla eco.

Olin food truck Restaurant mòbil eco

Sa Tenda Ecològica Tenda de
productes variats ecològics.

Greensalut Fitosanitaris ecològics.

Chamae Adobs orgànics.

Oli Novembre Elaboració
d’oli d’oliva eco.

Espècies Crespí Espècies
alimentàries eco.

Can Roseta Planter ecològic
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) Entitat certificadora de l’agricultura ecològica.

programa

Jaume de Puntiró Elaboració
d’oli d’oliva i vi eco.
Loveat! Tenda de productes eco.
Margalida Mateu Figues seques.
Mercat ecològic de Santa Maria
Estand de promoció d’aquest mercat.

Santo Domingo Finca de producció
d’hortalissa i fruita de Menorca.
Ses Maduixetes Càtering ecològic.
Som Energia Cooperativa de
consum d’energia neta.
Terra nova Finca de producció
d’hortalissa i fruita.
Vedella de Es Caparó Finca
de ramaderia ecològica.
Vins Galmés i Ribot Elaboració
de vins ecològics.
VSF Justícia alimentària global
Entitat pel foment de l’agroecologia i
el consum conscient i transformador.
Xiribio Food truck ecològic.
Producció pròpia.

Lloc: Sala Polivalent (Porreres)

Diumenge 17 d’abril / de 9 a 16h
Dia de la lluita camperola

X Diada d’agricultura ecològica
La major exposició i venda de productes
ecològics amb certificació de les Illes Balears.
Lloc: Centre de Porreres
9h Inici de la Diada

Dijous 14 d’abril / 19h

9.30h Volta dels xeremiers

Conferència “La qualitat nutricèutica
dels aliments ecològics” a càrrec de la
Doctora Maria Dolores Raigón (professora
de la UPV i presidenta de SEAE)

12h Entrega dels premis del
concurs de dibuix escolar

Lloc: Club Diario de Mallorca (Palma)

Divendres 15 d’abril / 20h
Xerrada “Què s’amaga darrera el sucre?”.
Presentació de la campanya 25grams. A càrrec
de Ferran Garcia coordinador d’investigació
de VSF Justícia Alimentària Global
Xerrada “Del camp a la taula”. Experiències
d’elaborats eco sense sucre. A càrrec de
Martí Pons i Cati Rotger, pagesos
Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra (Palma)

12.15h Actuació castellera
dels Al·lots de Llevant
12.30h Showcoocking de postres sense
sucre, a càrrec de Marta Terrassa de Nur Gaia
a l’estand VSF Justícia alimentària global.
13.30h Entrega dels premi
“Producte eco de l’any”
A continuació “Gran rifa agroecològica”
14h Actuació dels Combos de
l’Escola de Música de Porreres
De 10 a 12h Presentacions dels concursants
a “Producte eco de l’any”
Lloc: carpa davant l’esglèsia
De 10.30 a 13.30h Passa-carrers agroecològic
Lloc: per tota la fira
Durant tota la Diada, a l’estand d’APAEMA, vine
i adivina el pes: sortejam una gran panera.
Els actes on no s’indica ubicació
són a la plaça de la vila.
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Fons Europeu Agrari de
Desenvolupament Rural: Europa
inverteix en les zones rurals

