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.

Fundació Alícia de Món Sant Benet
(Marc Puig-Pey). Un cuiner de la fundació referent en investigació i innovació gastronòmiques ens acostarà a l’apassionant
món dels sentits explorant les possibilitats d’utilització de varietats antigues tant a partir del receptari tradicional com de
noves combinacions. Dissabte, de 12 a 14.

S E C T O R S : PRODUCTES AGROALIMENTARIS
ECOLÒGICS
Horaris d’obertura:
Divendres 17:
Dissabte 18:
Diumenge 19:

MATÈRIES PER A LA PRODUCCIÓ
AGRÀRIA ECOLÒGICA

de 16 a 20:30 hores
de 10:30 a 20:30 hores
de 10:30 a 20:30 hores

PRODUCTES D'HIGIENE I COSMÈTICA
NATURALS

Informació Fira de Manresa: Tel. 93 877 63 13

TÈXTIL

fira@firamanresa.com
www.firamanresa.com
www.ecoviure.cat

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
ENERGIES RENOVABLES
COMERÇ JUST I RESPONSABLE

Escola Joviat i Escola de cuina Lleure

COOPERACIÓ

(Màrius Ferrer i Dolors Gòmez). Un dels centres de prestigi
a Europa en la preparació de professionals per a l'hoteleria i
una escola de cuina amb 20 anys d’experiència al Bages prepararan deliciosos plats ecològics per poder-los assaborir.
Dissabte, de 18 a 20.

ENTITATS DE PROTECCIÓ DEL MEDI
AMBIENT

PREMIS:

Isma Prados.

OLI ECOLÒGIC
VI ECOLÒGIC

Un dels cuiners més populars del
nostre país ens tornarà a sorprendre amb uns excel·lents plats
amb productes ecològics de la terra. Diumenge, de 12 a 14.

INSTAL·LACIONS I CONSTRUCCIONS
SOSTENIBLES

PLACES LIMITADES (per rigurós ordre d'entrada).

Xarxa

de Ciutats i Pobles cap a

Sostenibilitat

DIVENDRES, 17 D’OCTUBRE
9:00-14:00.
17:00.

18:00.

Compra pública ètica. Per a administracions públiques
de Catalunya. Sala d'actes.

13:00-14:00. Justa Trama, una altra economia és possible.
Associació de Cooperació Internacional Nord-Sud
(CONOSUD). Sala d’actes.

13:00-14:00. L'agricultura ecològica mitiga el canvi climàtic:
exemples concrets. Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE). Sala 1.

Inauguració a càrrec del diputat de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, Joan Antoni Baron. Sala d’actes.
Lliurament premis oli i vi ecològics. Sala d'actes.

16:00-17:00.

Lliurament premis instal·lacions i construccions
sostenibles. Sala d'actes.

Trobada d'associacions de consumidors de productes
ecològics de Catalunya. Sala 1.

16:15-18:15.

Canvis d'estil de consum. Taula Rodona d'experiències.
Banca ètica Fiare, Xarxa de Cultures Solidàries, cooperatives de consum de Manresa i Associació de Turisme Responsable. Sala d’actes.

Sostenibilitat real per a l'edificació. Organitza el col·legi
d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona
(Delegació Bages-Berguedà). Sala d’actes.

18:00-19:00. Xerrada d'assessorament per a la creació d'associacions de consumidors. Sala 1.

DISSABTE, 18 D’OCTUBRE
9:30-10:00.

18:00-20:00. Apostar per les energies renovables a la Catalunya
central: un ampli ventall de possibilitats.
Taula rodona amb l’administració i empreses del sector.
Sala 2.

Inauguració del 10è fòrum de solidaritat de Manresa.
Sala d'actes.

10:00-11:00. Primers passos de la porcicultura ecològica a Cata-

18:15-19:00.

lunya. Lluís Vila i Jaume Carbonell. Sala 1.

10:00-11:15.

Economia solidària: l'impacte als països del sud i el
paper de l'educació i la sensibilització al nord.
Carlos Rey. Sala d'actes.

11:15- 11:30. Presentació de la Campanya cafè Ciutat.
Alternativa 3. Sala d'actes.

12:00 -13:00. Promoció de la inclusió social per a un desenvolupament sostenible. Raül Contreras. Sala d'actes.

12:00 -13:00. Bioconstrucció: com construir? Com viure-hi?
Gabriel Barbeta. Sala 1.

12:00 -13:00. Hem de permetre l'agressió transgènica a la nostra
biodiversitat? Balanç de les darreres accions a Catalunya. Josep Pàmies i Xènia Torras. Sala 2.

Cloenda del 10è fòrum de solidaritat de Manresa.
Sala d'actes.

DIUMENGE, 19 D’OCTUBRE
17:00-18:00.

Presentació del projecte “El Rebost de Productes
Naturals del Bages”. David Oliveras. Sala d’actes.

17:00-18:00.

L’educació i els límits. Associació per a la lliure educació. Sala 1.

18:00-19:00. Passos per a impulsar l'alimentació escolar ecològica:
guia pràctica. Grups locals per a l’alimentació escolar
ecològica. Sala d’actes.

EXPOSICIONS
Som aigua.
Fundació Caixa Sabadell
Explicacions didàctiques i interactius informàtics que conviden a
visitar un món ple de contrastos: aiguamolls i deserts, sequera i
inundacions, abundància i escassesa, malbaratament i estalvi, paisatges d'aigua cristal·lina i rius contaminats, salut i malaltia, vida i
mort.
Mou-te amb el planeta
Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Els impactes ambientals de les emissions del parc mòbil motor, la
seva relació amb el canvi climàtic i les alternatives existents per
avançar vers un model de mobilitat més sostenible.
Adéu, soroll!
Diputació de Barcelona
Reflexions sobre els perills que comporta l'excés de soroll i vibracions, la importància de realitzar un bon control de les emissions
sonores que generen les diferents activitats i com fer una gestió
correcta per preservar la qualitat de l'entorn.
Planeta Terra.
Associació per a les Nacions Unides
La importància dels processos i recursos de la Terra per al desenvolupament sostenible. El coneixement de les ciències de la Terra
proporcionen instruments per a l'ús sostenible dels recursos naturals i han de permetre crear una consciència més crítica i responsable a l'hora de tenir cura del medi ambient.

Justa Trama.
Associació de Cooperació Internacional Nord-Sud (CONOSUD)
Exposició fotogràfica sobre una cooperativa de dones al Brasil, emmarcada dins l’experiència “Una altra economia és
possible”.

J O C S S O B R E M O B I L I TAT S O S T E N I B L E
Dissabte i diumenge durant tot el dia: jocs de taula sobre com
desplaçar-nos reduint l'impacte sobre el medi ambient.

P E L · L I C U L A A L ' AT L À N T I D A
Dissabte dia 18, a les 22:00.
“Nuestro pan de cada día”.
Dirigida pel multipremiat cineasta Nikolaus Geyrhalter, la pel·lícula
pretén que l’espectador s’adoni de la duresa present en els processos d’industrialització i mecanització a què han estat sotmeses
la ramaderia i l’agricultura dels països desenvolupats.
Entrades gratuïtes i limitades.
Es podran recollir a Ecoviure el divendres o el dissabte.
Màxim 2 entrades per persona.

JAZZ-FUSIÓ AMB MÚSIQUES
POPULARS DEL MARROC
Dissabte dia 18, a les 19:30.
Concert a càrrec del grup Kerkennah, de l’associació Dyade Art
& Développement, integrant de la Xarxa de Cultures Solidàries.

