
 

XV DIADA D’AGRICULTURA ECOLÒGICA 
“Som el que sembram” 

 
 
Dia:   diumenge, 24 d'abril de 2022 
 
Horari:   de 9h a 16h 
 
Lloc:   centre de Porreres (Mallorca) 
 
Requisit:  venda de productes provinents d'agricultura ecològica amb certificació. 
 
Infraestructura: estand de canyissada o carpa + cartell. Possibilitat de connexió a xarxa elèctrica.  
    
 
Cost:   10 € / estand socis d'APAEMA 
   30 € / estand no socis d'APAEMA 
   Gratuït per a entitats sense ànim de lucre 
   Els estands o espais extra també tenen un cost de 20€ en tots els casos. 
   (veure OBSERVACIONS) 
 
Durant el dia: exposició, degustació i venda de productes ecològics, informació de projectes i entitats, 
maquinària i eines agràries, energies renovables, etc. 
 
Activitats:  tallers, música i entreteniment 
 
Organitza:  Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) 
   Ajuntament de Porreres 
 
Contacte:  Maria Antònia Aloy (APAEMA) / 971168326 / 661095364 /  
promocio.apaema@gmail.com 



 

 
ALGUNS PUNTS A TENIR EN COMPTE: 
 
Assistir a la Diada d'Agricultura Ecològica implica acceptar aquests punts: 
 

• Tots i cadascun dels articles a la venda han de ser provinents d'Agricultura ecològica certificada. 
Això inclou també els productes secundaris utilitzats en els elaborats. En cas contrari, l'organització 
prendrà les mesures pertinents. Es requereix que tots aquells productes que no siguin produïts pel 
mateix productor, és a dir, que siguin comprats a un altre productor o elaborador, siguin justificats 
amb el pertinent volant o factura.  

 
• Entenem que durant la Diada s'ha de donar l'opció a donar de menjar als visitants i facilitar la 

comercialització dels productes. Estarà permés vendre productes elaborats per part dels 
productors que no tenguin l'aval d'elaborador sempre i quan es demani permís al CBPAE 
i APAEMA amb antelació, per a què es pugui estudiar cada cas. Una vegada es dona el 
vist-i-plau, aquests productes s'hauran d'identificar com a "productes elaborats a partir 
d'ingredients ecològics" per tal diferenciar-los d'aquells elaborats que estiguin fets en 
obradors certificats. És una condició sine quanon. 

 
Les galletes, pa o qualsevol altre suport de tast ha de ser també ecològic. 

 
• Es demana als expositors/venedors que es compleixi rigorosament l'horari establert. És important 

per a què la Diada funcioni, des del principi fins al final. 
 

• Després de la Diada, és obligatori deixar l'estand així com s'ha trobat. Demanam que no deixeu 
restes de menjar, fems, bosses, cartrons, etc. i que les taules que heu agafat, si és el cas, es tornin 
al seu lloc (plaça). 

 
• Queda prohibit l'ús de cuberts, plats i/o tassons de plàstic d'un sòl ús. En cas que la vaixella no 

pugui ser reutilitzable, es demana que sigui d’un material compostable. 
 

• L’organització prestarà estands als expositors però aquests són els encarregats de dur el seu propi 
mobiliari de taules i cadires. 

 
 
OBSERVACIONS: 

 
Es convida a tots els expositors/venedors a dur a terme tallers i activitats al seu estand, indicant-nos 
prèviament l'horari i la temàtica.  

 
Els ingressos d'assistència s'han de realitzar de forma prèvia a la Diada al compte de Caixa Colonya ES54 
2056 0009 7310 0107 3129 indicant el nom de l'empresa o persona.  
 



 
La Diada d'Agricultura ecològica és 
una festa de totes i per a totes les 
persones que estam, d'una manera o 
altra, involucrats dins del món de la 
producció agrària ecològica de 
Mallorca. Fer-la més gran en qualitat 
depèn de cadascú de noltros. Per 
això, vos convidam a que la vostra 
participació sigui conseqüent i amb 

consciència. 
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