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Oferirà degustacions de productes ecològics valencians i participarà en una xarrada 

La Comunitat Valenciana protagonista en la Fira 
Agroalimentària de Productes Ecològics d'Astúries 

 

Carlet, 8 d’agost de 2019.- La Fira Agroalimentària de Productes Ecològics d'Astúries 

(FAPEA), que se celebra entre el 9 i l'11 d'agost en el recinte firal d’Ables de la localitat de 

Llanera, compta en la seua dihuitena edició amb la participació destacada del Comité 

d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). 

 

L'Ajuntament de Llanera, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, organitzadora 

de la fira, ha convidat al CAECV a participar de forma activa en aquest certamen per dos 

motius: la commemoració del 25 aniversari de l'entitat pública de certificació, i per 

l'important creixement que està tenint el sector ecològic en la Comunitat, que en l'últim any 

i mig ha vist com la superfície ecològica certificada s'ha multiplicat per dos, el nombre 

d'operadors ha incrementat en un 27,1% i el nombre d'empreses certificades ha crescut 

per damunt del 32%. 

 

D'estes dades, i de la situació per la qual està travessant el sector ecològic valencià, els 

seus reptes i oportunitats, parlarà el president del CAECV, José Antonio Rico, en la 

xarrada programada per al dia 9 d'agost, a partir de les 17:00h, en el recinte firal d’Ables. 

 

La Comunitat Valenciana i els seus productes ecològics també tindran el seu 

protagonisme en FAPEA. El divendres, 9 d'agost, i el diumenge, 11 d'agost, es podran 

degustar productes ecològics de la Comunitat Valenciana gràcies a la col·laboració de 14 

empreses certificades pel CAECV. 

 

La fira més important d'Astúries 

 

Per al president del CAECV, José Antonio Rico, “participar en la fira més important 

d'Astúries amb un paper tan important, diu molt del bé que estem treballant en la 

Comunitat Valenciana, on el sector ecològic està assumint un paper protagonista. De fet, 

la nostra Comunitat és una de les que més expositors té en la fira, només per darrere 

d'Astúries, Castella Lleó i Galícia”. 

 

FAPEA és la fira per excel·lència del Principat d'Astúries. Durant els tres dies de la fira, on 

participaran un total de 77 expositors (30 d'Astúries, 29 de la resta d'Espanya, cinc d'ells 

de la Comunitat Valenciana, i dues de Portugal) s'instal·len dues carpes d’uns 1.200 

metres quadrats, una que alberga als productors asturians i una altra per als participants 

d'altres comunitats autònomes. 


