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ecoviure:

gastronomia
amb productes ecològics

una fira per a la sostenibilitat

A l'entrada del recinte, un espai on reputats cuiners del país
ens ensenyaran trucs i secrets per cuinar amb aliments ecològics
i de temporada procedents dels mateixos expositors i del territori. Totes les demostracions seran acompanyades d'un tast.

SECTORS:

HIGIENE I COSMÈTICA NATURAL
TÈXTIL
CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
ENERGIES RENOVABLES
SOLIDARITAT I COMERÇ JUST
COOPERACIÓ
ENTITATS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
TURISME RURAL
TRACTAMENT D’AIGÜES
GESTIÓ DE RESIDUS
ADMINISTRACIONS AMBIENTALS
ALTRES

Marc Puig-Pey
Fundació Alícia de Món Sant Benet
Una cuina que promou la bona alimentació a través dels
productes que ofereix la nostra terra tot combinant la innovació
i la tradició gastronòmiques. Dissabte, de 12 a 14 h.

Oriol Rovira
Restaurant Els Casals (Sagàs)
Tancant cercles: una família d'arrels pageses i una cuina integrada
al paisatge, on gastronomia i pagesia són mots indestriables
l'un de l'altre. Dissabte, de 18 a 20 h.

Idris Cruz
Pan Baraka
En aquest taller aprendrem a elaborar de forma casolana un
pa com s'ha fet durant segles, només amb farina, aigua, sal i
llevat mare natural. Tastarem varis pans ja preparats per apreciar
la riquesa d'un dels aliments més bàsics, humils i antics.
Diumenge, de 10 a 14 h. Inscripció prèvia obligatòria.
PLACES LIMITADES (per rigorós ordre d'entrada).

Horaris d'obertura:
Divendres 15: de 10:30 a 20:30 hores
Dissabte 16:
de 10:30 a 20:30 hores
Diumenge 17: de 10:30 a 20:30 hores

2 0 1 0

Informació Fira de Manresa: Tel. 93 877 63 13
fira@firamanresa.com
www.firamanresa.com
www.ecoviure.cat
Informació Ajuntament de Manresa: Tel. 93 878 23 01
www.ajmanresa.cat
oiac@ajmanresa.cat
Telèfon per a la inscripció d’activitats que ho requereixin:
93 877 63 10
Per accedir-hi es disposarà d'un servei de bus gratuït
d'anada i tornada que funcionarà el dissabte i el diumenge
de 10:30 a 20 h.
De pujada: carrer Guimerà, Ctra. de Vic (DARSA i Caritat).
De baixada: Passeig (davant la Ben Plantada i Plaça
Espanya) i carrer Guimerà.
Patrocinen:

Col·laboren:
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Xarxa

de Ciutats i Pobles cap a

Sostenibilitat

ENTRADA LLIURE

Totes les actualitzacions a:

www.ecoviure.cat

PRODUCTES AGROALIMENTARIS ECOLÒGICS
MATÈRIES PER A LA PRODUCCIÓ
AGRÀRIA ECOLÒGICA

PREMIS:

OLI ECOLÒGIC
VI ECOLÒGIC
INSTAL·LACIONS I CONSTRUCCIONS SOSTENIBLES
(edició per a professionals)
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
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jornadestècniques
DIJOUS, 14 D’OCTUBRE
18:00-19:30 Com millorar la gestió dels residus en l'àmbit d'un
polígon industrial-Experiència prova pilot: polígon Els Dolors. Joan
Barfull (Director de medi ambient de PIMEC) i Enric Elias i Cao (Agència
de Residus de Catalunya). Organitza: Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), Ajuntament de Manresa. Sala d'actes.

DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE
11:00-13:00 Seguidor solar tèrmic/fotovoltaic per a l'autosuficiència
energètica.
Amb la col•laboració de Domini Ambiental i Climatewell.
Generació de calor / D'aigua potable, Jordina Pallarols / De fred
solar, David Hernández / D'electricitat, Xavier Roca. Sala d'actes.
11:30-12:30 La compra sostenible en els municipis rurals - dirigida
especialment als ens locals. Francesc Cots. Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya. Sala 1.

13:00-14:00 Inauguració a càrrec del Diputat de Medi Ambient, Joan
Antoni Baron. Sala d'actes.
Lliurament premis oli i vi ecològics i premi instal·lacions i construccions
sostenibles. Sala d'actes.
16:00-19:00 Energies renovables: la llar del segle XXI.
Amb la col•laboració de Domini Ambiental. Sala d'actes.
16:00-16:30 L'electricitat a partir de l'energia fotovoltaica i eòlica,
Josep Torralba
16:30-17:00 L'aigua calenta sanitària a partir de l'energia solar
tèrmica, Lluis Arenas
17:00-17:30 Calefactar amb biomassa, Xavier Roca
17:30-18:00 Climatitzar amb l'energia geotèrmica, Cristina Fortó
18:00-18:30 Aigua a partir del reciclatge i dels recursos naturals,
Josep Torralba
18:30-19:00 Monitorització i control dels consums domèstics,
Eduard Perramon
18:00-20:00 Jornada teòrico-pràctica sobre l’hort escolar ecològic.
Josep Ma Mora. Associació Vida Sana. Sala 1. Inscripció prèvia
obligatòria.

activitatsdivulgatives
DISSABTE, 16 D’OCTUBRE

EXPOSICIONS

10:30-14:00 El model alimentari global. Sala d'actes.
10:30-11:30 Sobirania alimentària. Rosa Binimelis. Aliança per a la
Sobirania Alimentària dels Pobles.
12:00-13:00 Debat sobre els transgènics. Perspectiva després del
rebuig del Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular. Salomó Torres,
Unió de Pagesos. Rosa Binimelis, Aliança per a la Sobirania Alimentària
dels Pobles. Representant de Som lo que Sembrem.
13:00-14:00 Xarxa de llavors per a la sobirania alimentària a Haití.
Projecte de la campanya Manresa Solidària amb Haití. Representant
de Veterinaris Sense Fronteres.
12:30-14:00 Estem vivint ja el canvi climàtic? Enric Llebot. Catedràtic de
Física de la Matèria Condensada del Departament de Física de la UAB. Sala 1.
16:30-17:30 A la tardor, què convé menjar per reforçar el cos? Montse
Vallory. Xef especialitzada en alimentació natural. Sala 1.
18:00-19:30 De la crisi a la transformació. Jordi Pigem. Doctor en Filosofia
per la Universitat de Barcelona. Sala d'actes.

DIUMENGE, 17 D’OCTUBRE
10:00-12:00 Trobada de pagesos/es, artesans i tècnics per promoure
la tracció animal en l'agricultura. Organitzen: Escola Agrària de Manresa
i Associació L'Era amb el suport del projecte Leonardo BIOTACC. Sala 1.
11:00-12:30 Trobada de productors, elaboradors i distribuïdors de
productes ecològics. Organitza: Associació Empresarial per a l'Agricultura
Ecològica. Sala d'actes.
12:00-14:00 Trobada d'associacions de consumidors de productes ecològics de Catalunya. Organitza: Ecoconsum. Sala 1.
12:00-13:00 Lliurament de premis del concurs de dibuix infantil. Estand
de la Diputació de Barcelona.
12:30-14:00 Taula rodona: 3 anys de Pla d'Acció per a l'Agricultura i
l'Alimentació Ecològica: balanç i perspectives. Representant del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Francesco Giardina i Fabiana
Crescenzi, SINAB* d'Itàlia - videoconferència -. Dionís Guiteras, President
de l'Associació Empresarial per l'Agricultura Ecològica i gerent de Natureco.
Emili Aguilera, Unió de Pagesos. Representant d'Ecoconsum. Sala d'actes.
17:00-19:00 Xerrada informativa per a la creació d'associacions de consumidors. Organitza: Ecoconsum. Sala 1.

Tots els dies
presentació dels
productes i serveis
dels expositors de la
fira. Sala 2

Biodiversitat en fotografia. Centre de Recursos de Biodiversitat
Animal de la Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona.
L'any 2010 és l'Any Internacional de la Biodiversitat. Aquesta exposició
és un recull de les 40 fotografies finalistes del 2n Concurs de Fotografia
de Natura fotoNat-UB de l'any 2008. Totes les fotografies fan referència
a fauna, flora i paisatges naturals o rurals.
Canvi climàtic, agroindústria i agrocombustibles. Impactes socials
i ambientals al Sud. Observatori del Deute en la Globalització.
L'exposició pretén sensibilitzar sobre el tema dels agrocombustibles.
Enfocant la relació entre el model agrícola industrial i el canvi climàtic
es consideren els impactes socials i ambientals de la producció d'agrocombustibles a gran escala i als països del Sud.
Disseny per al reciclatge. Agència de Residus de Catalunya.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
Exposició itinerant de les candidatures guanyadores del premi 2009
de Disseny per al Reciclatge: producte reciclat/reciclable.
El clima canvia. I tu? Acció Natura i Departament de Medi Ambient
i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
Les causes i les solucions al canvi climàtic en el territori català:
fenòmens meteorològics, biodiversitat i patrimoni natural, impactes
socioeconòmics, transport i mobilitat, i com lluitar contra el canvi
climàtic des de casa.
La custòdia del territori.
Un acord entre persones per tenir cura de la terra.
Xarxa de Custòdia del Territori.
La custòdia del territori es concreta amb pactes voluntaris que acorden
les entitats i els propietaris dels terrenys que es volen conservar.
Un planeta per compartir. La petjada ecològica.
Universitat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
L'objectiu de la petjada ecològica és oferir una imatge de la relació
entre una població, el seu consum de recursos i la capacitat de
l'entorn per proveir-los.

DEMOSTRACIÓ DEL SISTEMA D’HIDROHÍBRID ALS VEHICLES
Es tracta d'un aparell de petites dimensions i fàcil d'instal·lar que
injecta una petita dosi d'aigua al motor del vehicle aconseguint una
reducció del consum de combustible i una reducció de les emissions
de gasos.

BICICLETES ELÈCTRIQUES
Vine a provar de forma gratuïta la burricleta, la bicicleta rural
elèctrica. Aquestes bicicletes us donaran empenta per pujar els
desnivells de fins el 19%. L'activitat compta amb la col·laboració
de l'empresa Burricleta de Perafita.

CONTES I JOCS PER A NENS I NENES
Inflable de la recollida selectiva (dissabte)
Contes sobre residus
Jocs de temàtica d’aigua, residus i canvi climàtic.

PEL·LÍCULES A L’ATLÀNTIDA I AL TEATRE CONSERVATORI
Dissabte, dia 16 a les 22:00 a l'Atlàntida
"Els nostres fills ens acusaran", 2008.
Al poble de Barjac a Gard (França), l'alcalde decideix enfrontar-se
a la indústria alimentària actual, creant el primer menjador escolar
ecològic de tot l’estat francès.
Entrades gratuïtes i limitades. Es podran recollir a Ecoviure el divendres o el dissabte. Màxim 2 entrades per persona.
Diumenge, dia 24 d'octubre a les 18:30 al Teatre Conservatori.
CineClub
“The cove”, 2009
Guanyador de l'Òscar al millor documental l'any 2010, descriu la
matança anual de dofins en un Parc Nacional del Japó des del punt
de vista d'activistes anti-caça de dofins. El film va ser dirigit per l'ex
fotògraf de National Geographic, Louie Psihoyos.

