ECO SANT CUGAT 2022
Criteris d’admissió
Els productes de l’ECO SANT CUGAT hauran de ser productes que compleixin criteris de sostenibilitat.
S’entén com a desenvolupament sostenible el que satisfà les necessitats de generacions actuals sense
hipotecar la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats (Informe
Brundtland, 1987)
Bioconstrucció i energies renovables
Els productes s’han d’obtenir mitjançant processos i tècniques no contaminants, elaborats amb materials d’origen natural o reciclats. Aquest criteri també serveix pel mobiliari i els complements de la llar.
Empreses que afavoreixen la implantació de sistemes d’estalvi d’energia i ús d’energies renovables.
ONG’s
S’engloben organitzacions ecologistes, de protecció de la natura, de defensa ambiental i dels drets dels
animals, de producció biològica, de comerç just, entre altres. No s’admetran entitats religioses i polítiques.
Productors, elaboradors d’alimentació biològica
Els productes han de tenir la garantia oficial de l’organisme corresponent segons reglament CEE
2092/91, amb certificat. No es permet CAP producte alimentari que no tingui certificació, encara que
sigui complement d’un altre producte de certificat.
Educació ambiental i turisme verd
Turisme verd i rural. Propostes d’oci i temps lliure que respectin el medi ambient. Equipaments i serveis
d’educació ambiental, programes i campanyes de sensibilització ambiental.
Artesania
Elaboració de productes d’artesania. Els productes han de ser realitzats pel propi artesà i els materials
usats han de ser d’origen natural.
Els jocs i joguines han de ser de materials natural o reciclats sense cap tipus de tractament sintètic. Les
pintures i vernissos han de ser naturals i sense cap substància tòxica. No s’admetran jocs ni joguines
que indueixin a la violència.
Salut i higiene
Teràpies naturals o alternatives i aparells relacionats, centres, cases de repòs… que tinguin com a
finalitat la millora i/o cura de l’individu amb mètodes naturals.
Productes cosmètics que utilitzin estrictament productes ecològics. La llista d’ingredients ha d’estar en
nomenclatura INCI.
Llibreria i música
Llibres relacionats amb la temàtica de la Fira. Sons naturals, música ètnica, tradicional, de relaxació…
Gestió ambiental
Empreses que contribueixen a la gestió ambiental de residus i reciclatge, integrats en el seu sistema
productiu, consultories, projectes…
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