
COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

BASES DE LA 8A EDICIÓ 
DEL PREMI AL MILLOR 
PRODUCTE DE LA FIRA
ECOVIURE 2021

La Fira Ecoviure de Manresa, després d’un llarg recorregut i amb l’experiència acumulada de 23 anys de Fira, vol 
ser un mirall de les bones pràctiques en sostenibilitat. Creiem que ho estem aconseguint, any darrera any, i per 
premiar aquesta tendència hem creat el Premi al millor producte de la Fira Ecoviure per poder fer-ne ressò i 
impulsar les millors iniciatives dels expositors. 

ORGANITZACIÓ El concurs és organitzat per Fundació Turisme i Fires de Manresa.

TEMÀTICA Premi al millor producte exposat a la Fira Ecoviure. Els criteris d’admissió al concurs són els  
 mateixos que els criteris d’admissió a la Fira, i es poden consultar a la pàgina web d’Ecoviure, 
 www.ecoviure.cat.

DESTINATARIS Els destinataris són els expositors presents a la Fira Ecoviure d’enguany. 
 Cada expositor pot presentar només 1 producte o servei.

INSCRIPCIÓ Data límit: 4 d’octubre de 2021 
 Preu inscripció: Gratuïta

Per participar, cal omplir i enviar el formulari d’inscripció de la pàgina web, www.ecoviure.cat. Per tal 
de formalitzar la inscripció, un cop omplert i enviat el formulari cal enviar a l’adreça de correu electrònic 
fira@firamanresa.com un pdf, d’un màxim de dues pàgines, que inclogui una descripció breu de les 
característiques i bondats del producte respecte els criteris de valoració. En aquest mateix correu 
electrònic s’hi poden adjuntar els documents (vídeos, imatges...) que el participant consideri oportuns. 
Les inscripcions que no adjuntin el document en pdf amb les característiques del producte abans de 
la data límit, no seran admeses.

CRITERIS 
DE VALORACIÓ

El jurat valorarà: 
• Si el producte és local o de proximitat
• La sostenibilitat
• La innovació
• El cicle de vida del producte
• La responsabilitat social de l’empresa

PREMIS Es concedirà un únic primer premi que consistirà en un diploma, la difusió del producte 
premiat a la premsa i un descompte del 50% (fins a un màxim de 250 euros) en el preu 
de l’estand del pròxim any per al guanyador/a.
El jurat es reserva el dret de concedir dos accèssits.
Els productes premiats no es podran presentar a les següents edicions del premi.

JURAT Formaran part del jurat els membres de la Comissió Organitzadora de la Fira Ecoviure 
i, si s’escau, experts externs.

LLIURAMENT 
DEL PREMI

El lliurament del Premi al millor producte Ecoviure es farà durant l’acte d’inauguració 
de la Fira Ecoviure 2021. 


