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Cuidem la terra per a 
les futures generacions 



 

 

Compromesos amb el territori 
Som una agrupació de petits i mitjans productors d’alimentació catalans units per una mateixa creença. Creiem en el valor de la terra on 
estem desenvolupant la nostra producció, en els productes autòctons catalans i en la important tasca de generació de producte alimentari de 
qualitat que estem oferint a la població catalana i de d’altres territoris. 

Treballem en xarxa per unir forces  
Diversos productors amb la mateixa filosofia i inquietud per a gestionar amb les millors condicions ens hem ajuntat per donar-nos suport i 
poder dur a terme una bona projecció per als nostres negocis. 

Defensem el producte autòcton català 
A Catalunya, tenim el privilegi de comptar amb una orografia variada, una terra fèrtil i un clima mediterrani que ens dona uns productes 
d’altíssima qualitat. Cada dia que treballem per la cura dels nostres productes estem protegint un actiu molt important del sector agrari català. 

Apostem per la sostenibilitat 
Els anys que portem treballant la terra, cuidant del bestiar o produint alimentació animal ho hem fet amb el màxim respecte. Ara cal posar 
l’accent en una nova manera de produir per fer front al canvi climàtic. Amb aquests ulls, ens esforcem per reduir la nostra empremta de 
carboni, i alhora recuperem tècniques i varietats ancestrals, a més de fomentar la recerca per sortir guanyant en sostenibilitat. 

Promovem la venda de proximitat 
Dels productes que obtenim de la terra, de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració, en promocionen la venda directa i, així 
aconseguim al mateix temps donar a conèixer la forma de producció i enfortir els vincles amb el consumidor. Tenim atorgat el distintiu de 
venda de proximitat, regulat pel decret 24/2013, del 8 de gener.   

Volem garantir el present i el futur de les zones productores 
Unim la tradició amb la innovació constant per encarar el futur. A més de ser sostenibles, la nostra herència és la cura de la terra i de la 
ramaderia per a les futures generacions i retornar a la natura i a la societat el que ens han proporcionat.   



 
  

El marketing digital com a motor de canvi 
 

Actualment, per molt que tinguem un bon producte, si no li donem la visibilitat adequada, difícilment podrem arribar al nostre consumidor. El 
marketing digital, a través de la tecnologia, ens brinda una oportunitat increïble per a poder donar visibilitat a la teva activitat com a productor 
i el teu producte de qualitat i així poder millorar les teves vendes. 
 
Des d’APIAC posem el focus en les accions de màrqueting digital per tal de crear un vincle amb el públic potencial, fruit del coneixement de 
la marca i de com treballa i, d’aquesta manera, poder impulsar el teu negoci. 

  



 

 

“Quan més cuidem la terra, més 
bons vins obtenim” 
CANALS I MUNNÉ 

“El comerç de proximitat és 
sinònim de qualitat” 
TORCLUM 

“Hem de donar a conèixer d’una 
forma efectiva el nostre llegat” 
MAS BURET 

 
Sigues membre d’APIAC 
Vols formar part d’aquesta comunitat agroramadera inquieta? Inscriu-te gratuïtament. Només demanem que difongueu al màxim als vostres 
mitjans les activitats que es desenvolupen a l'APIAC. 

 
 

 

 

La venda de proximitat està regulada i permet 
identificar els pagesos catalans que venen ells 
mateixos els seus productes al públic, segons el 
Decret 24/2013 

Amb la col·laboració: 

*L'APIAC és una associació que es finança principalment de serveis a proveïdors i ajuts públics 

MIREIA ARGENTE 
APIAC 
656 907 193 
m.argente@apiac.cat 
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