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Coneixes la #SetmanaBio? Si no la coneixes, volem convidar-te a gaudir de les seves 
activitats i, també, participar en la difusió d’aquest esdeveniment, el qual promou 
l’alimentació ecològica per tot el territori català. 

 

➔ Objectiu: Promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques 

entre la població a partir d’activitats arreu de Catalunya. Aquestes s’han dividit en 

cinc famílies: 

 
 Visites a operadors ecològics: Podràs passar un dia ben acompanyat entre 

pagesos, ramaders i elaboradors ecològics i conèixer des de dins com és 

la producció dels aliments que consumim. 

 Activitats comercials: Molts comerços de les ciutats i pobles de Catalunya 

s’han sumat a la iniciativa i oferiran tastos, promocions i xerrades in situ. 

 Activitats de divulgació: No et perdis les jornades i tallers sobre diferents 

temes relacionats amb la producció ecològica.  

 Activitats gastronòmiques: Si ets foodie, segur que voldràs gaudir del 

recorregut de restaurants que col·laboren amb la Setmana Bio amb menús 

especials o participar algun dels showcookings organitzats 

 Activitats a l’escola: Els més menuts també celebraran la Setmana Bio als 

seus centres educatius amb tallers, xerrades, sortides...  

Trobaràs tota la informació a setmanabio.cat 

➔ Ara que ja saps què farem… volem demanar-te un favor: ajuda’ns a fer arribar la 

#SetmanaBio a les màximes persones possibles. 

 

Com? 
Fàcil. Et deixem una breu guia amb les instruccions a seguir per publicar a Twitter i a la 

biografia de l’Instagram o a Stories 👇👇👇 

 
 
 

 

⚠ És important fer-ho tots alhora perquè és la manera de tenir el màxim ressò. 

Recorda no deixar-te el més important: 

#SetmanaBio 

Dia: Dijous, 17 d’octubre 

Hora: A partir de les 12 p.m  

Hashtag: #SetmanaBio 

Etiquetes TW: @AlimentacioEco, @agriculturacat, @VidaSana_AVS i @biocultura 

Etiquetes IG: @setmanabio i @biocultura 

http://setmanabio.cat/
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Trobaràs el material gràfic de la Setmana Bio (logotips, bàners, cartells temàtics, 
il·lustracions) a l’adreça setmanabio.cat/material-grafic 

 
 
Tuits d’exemple: 

Jo faig #SetmanaBio 

Aquí, us deixo un enllaç amb totes  les  activitats  a  les  quals  podeu  participar: 

www.setmanabio.cat 

Em sumo a la #SetmanaBio  Si no saps què és, et recomano que li facis una ullada: 
www.setmanabio.cat 
 
 
Ep! Si no ho saps, d’aquí res comença la #SetmanaBio. T’interessa conèixer el sector 
ecològic català? Visites a granges, tastos, menús degustació, xerrades i promocions de 

productes per tot el territori català 🔝: www.setmanabio.cat 
 

La #SetmanaBio ja ha arribat!!! Tinc el 📅 ple d’activitats i d’ofertes: www.setmanabio.cat 
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