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Ecologia, consum responsable, 
estalvi energètic i més... perquè a 
més de ser el saló de la consciència 
ecològica és també un espai per 
transmetre i compartir els nous 
moviments, idees i tendències del 
món i la cultura sostenibles.

EcoSí consisteix a proveir el millor 
possible d’avui sense posar en 
perill els recursos de demà. La 
Societat està en transició cap al 
Desenvolupament Sostenible i 
EcoSí vol ser el bressol d’aquesta 
nova civilització, en la qual tots hi 
estem convidats a participar.
La sostenibilitat com a model 
econòmic, social i conservant 
el medi ambient tenen una cita 
obligada a Girona, al Palau de 
Fires, en el marc de la desena edició 
d’EcoSí.

Logotip EcoSí
El primer reconeixement d’enguany és per a les 
abelles que estan en perill d’extinció i com a 
agraïment per tot el que fan per la humanitat.
	 •	Treballen	en	Xarxa,	com	a	EcoSí	fan	els			 	
  expositors 
	 •	Garanteixen	la	pol·linització,	com	EcoSí	fa	
  amb les ÀGORES.
	 •	Ens	cuiden	la	Salut	amb	la	gelea,	el	pol·len	i		 	
	 	 la	mel,	com	fa	EcoSí	amb	totes	les	activitats	que			
  programa.
	 •	Representen	la	imatge	de	la	intel·ligència		 	
	 	 col·lectiva,	com	a	EcoSí	construïm	junts	la		 	
  Sostenibilitat.

El nou logotip recull aquestes característiques de 
l’eixam i inspira el cartell de la nova edició.

Objectius
Un cop consolidada dins el circuit de fires 
ecològiques,	el	repte	de	futur	és	que	sigui	també
un	esdeveniment	de	referència	del	sud	d’Europa	
aprofitant	la	privilegiada	situació	geoestratègica	de	la	
ciutat de Girona així com les bones comunicacions 
tant a nivell nacional com internacional amb les que 
compta:	connexions	viàries,	tren	de	gran	velocitat	i
l’aeroport Girona-Costa Brava.

Valors que promou:

	 •	Promocionar	la	cooperació,	com	a	eina	per	a	la		 	
  transformació econòmica i social 
	 •	Promocionar	la	salut	-	benestar	com	a	condició			
  per la sostenibilitat
	 •	Incrementar	l’alegria	-	felicitat	com	a		 	 	
	 	 conseqüència	d’incidir	en	aquests	valors.	

Participants
EcoSí és un referent per al públic en general i un punt 
de	trobada	entre	productors,	fabricants,	distribuïdors	
de	productes	biològics,	empreses	d’energies	
renovables,	bioconstrucció,	famílies	i	amics.
Volem,	però,	anar	més	lluny	i	fer	arribar	el	missatge	
a	tothom:	conèixer	la	importància	dels	productes	
naturals,	els	avantatges	d’una	alimentació	sana,	la	
necessitat de l’energia renovable i la cura que cal tenir 
vers	el	medi	ambient,	adquirir	compromisos	davant	
el reciclatge i intentar millorar els nostres hàbits.

Sectors
Enguany introduïm un concepte integrador de tots 
els sectors implicats: 

•			EcoSÍutat	Un	nou	concepte	de	ciutat,	“smart	city”
•			EcoHàbitat	Hàbitat	sostenible,	bioconstrucció	i		 	
 energies renovables
•			EcoTurisme		Espais	naturals,	ecosistemes	i	turisme		
 responsable
•			EcoEducació	L’escola,	jocs	i	la	família
•			EcoGastronomia	Alimentació	bio,	restauració,		 	
 productors i  menjadors escolars
•			EcoSalut	Creixement	personal,	medicina	i	teràpies		
 naturals

Activitats
Conferències,	tallers,	exposicions,	àgores,	festival	i	
activitats per als més menuts.
Les activitats estan pensades per a tots els públics per 
tal que els visitants trobin a EcoSí les propostes més 
atractives e innovadores.
Les nostres ÀGORES en les que es convida persones 
amb	experiència	per	aportar	vivència	i	així	debatre	i	
analitzar,	dialogar	amb	els	assistents.
Mitjançant les ÀGORES tots els visitants poden ser 
actors per construir la cultura de la sostenibilitat.

Espais
EcoMercat
Espai Networking
Àgores
Espai nens
Projectes i innovació

Unim l’ecologia, 
la sostenibilitat 
i la salut


