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Ecoviure amplia el perfil del públic amb les
demostracions de cuina amb productes ecològics
EUDALD REDÓ

Les demostracions
de vols de les
àligues, un dels
atractius de la fira

El poder de convocatòria del
popular cuiner Isma Prados
va quedar demostrat ahir a
Ecoviure. La seva demostració de cuina amb productes
ecològics va fer petit l’espai
habilitat. L’atractiu de les
mostres culinàries ha portat
fins al Palau Firal un públic
més ampli del que ja està
prèviament convençut de les
virtuts sostenibles
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Àngel Martínez amb la Xiula

Les demostracions de vols de
la Xiula i en Xiqui, una parella
d’àligues, a l’exterior del Palau
Firal, han estat un dels atractius de l’edició d’enguany d’Ecoviure, en la qual han estat
nombrosos els expositors que
han preparat activitats per als
visitants. Les exhibicions de les
àligues han anat a càrrec de
l’associació sense ànim de lucre La Granja, que gestiona un
centre d’apropament a la natura que és situat al nucli del Mujal, a Navàs. Àngel Martínez,
un dels seus responsables, explica que les demostracions
han anat «molt bé» i que la Xiula i en Xiqui han tornat sempre
a port malgrat que fan vol lliure. Les dues aus han nascut en
captivitat. Precisament una de
les activitats que promou actualment La Granja és un curs
per donar a conèixer els rapinyaires i l’art de la falconeria.
La Granja, que rep visites d’escoles i famílies, acull animals
exòtics domèstics que la gent
ja no pot cuidar, com conills
nans, hàmsters, iguanes o taràntules, i també altres bèsties,
com un cangur, daines, óssos
rentadors o un eriçó.

PEPA MAÑÉ
Manresa

La desena edició d’Ecoviure és
la que s’ha anotat el punt de convidar el popular cuiner Isma Prados, conegut per les seves aparicions televisives. La seva demostració de cuina amb productes
ecològics de la terra es pot dir que
ha estat, conseqüentment, l’acte
més popular de la fira, dedicada a
la promoció dels productes ecològics de proximitat i a l’aposta per
un món sostenible i solidari. I d’aquesta manera les mostres culinàries han contribuït a aconseguir
l’objectiu fixat per la comissió organitzadora de la fira, que era
«portar gent que encara no coneix
l’aposta per la sostenibilitat, que
no només vinguin els convençuts»,
segons ha exposat la regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Manresa, Alba Alsina. D’aquesta manera, s’ha passat del públic militant de les primeres edicions de la fira, que enguany ha
fet deu anys, a un perfil de públic
cada cop més heterogeni.
Així, aquesta edició d’Ecoviure
ha aconseguit una assistència de
visitants equiparable a la de l’any
passat que, tot i que no està quantificada exactament perquè l’en-
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Isma Prados va oferir una demostració en la qual va cuinar un perol de cigrons amb peu i galta, a la foto

trada a la fira és gratuïta, se situa
al voltant de les 10.000 persones.
La comissió organitzadora ha valorat també que realment molts
dels visitants acaben comprant,
perquè el públic d’Ecoviure ja és
coneixedor que s’hi trobarà els
productors. I, seguint la recomanació de l’organització, s’ha pogut
veure alguns visitants passejant
entre els estands amb un cabàs.
D’aquesta manera, els expositors,
segons la percepció de la comissió
organitzadora, no han notat la crisi econòmica, perquè les vendes
s’han situat en un nivell similar al
de l’any passat.
D’entre els sectors que exposen
a Ecoviure i que van a l’alça, enguany ha destacat el de les energies renovables. En aquest sentit,
hi ha hagut un creixement pel que

fa al nombre d’expositors que venen estufes de llenya o biomassa.
Pel que fa a les demostracions
de cuina, han estat un important
pol d’atracció, i no només la d’Isma Prados, que va tenir fins i tot
gent dreta seguint tota la demostració, que es va allargar més de
dues hores, sinó també la de Marc
Puig-Pey, de la Fundació Alícia de
Món Sant Benet, i la de Màrius
Ferrer i Dolors Gómez, de l’Escola Joviat i de l’escola de cuina
Lleure de Manresa, respectivament.
Des de la comissió organitzadora s’ha destacat que els cuiners
han fet una «feina pedagògica» i
que no només s’han limitat a cuinar productes ecològics, sinó que
hi han aportat receptes noves.
Isma Prados, que va cuinar ahir

tres plats per assegurar una alimentació equilibrada (amanida
de figues fresques amb formatge
tendre; perol de cigrons amb peu
de galta, que va fer servir per a
dos serveis, i caquis amb granissat
de te vermell i espècies), va afirmar davant de la seva audiència
que «si ens gastem 150 euros per
unes sabates tampoc no ens ha de
fer mal a la butxaca gastar-nos-en
7 per uns tomàquets, perquè què és
més important, el cost o el rendiment que et dóna el producte?».
A part d’això, les xerrades de les
jornades tècniques d’Ecoviure
també han atret un nombrós públic especialitzat, i ha sorprès la
resposta (unes 150 persones) a la
projecció d’«El pan nuestro de
cada día», de Nikolaus Geyrhalter, dissabte al vespre al Kursaal.

 David Oliveras. Tècnic del Consell Comarcal que impulsa el projecte «El Rebost de Productes Naturals del Bages»

«Si consumeixes un producte local
contribueixes a favor del territori»
El Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa han posat en marxa el projecte «El Rebost de Productes Naturals del
Bages», que pretén convertir la
comarca en un referent en agroalimentació de qualitat i ecològica.
En aquest projecte, segons explica el tècnic del Consell encarregat
d’impulsar-lo, David Oliveras, hi
ha implicat un centenar llarg d’actors, entre els quals hi ha productors, transformadors, distribuïdors, comerços...
–La iniciativa d’«El Rebost de
Productes Naturals del Bages»
promou uns aliments concrets?

–No estan definits uns productes
concrets, tot i que n’hi ha alguns
que clarament hi seran. La frontera es posarà en funció de com responguin els productors, que en
teoria serien els beneficiaris del

«Ara el nostre màxim
objectiu és que els
productors es facin
seu el projecte per
tirar-lo endavant»

projecte. Depenem que ells hi estiguin prou interessats a entrar-hi i a
col·laborar per fer anar el projecte
cap allà on sigui millor. Ara el nostre màxim objectiu és que vegin el
projecte com una cosa seva.
–Quins productes ja és clar que
hi seran?
–El vi de la DO Bages; productors ecològics de fresc, sobretot
d’horta, i també els artesans làctics
de formatges, mató, etc. Són productes característics.
–Quin és l’objectiu final del projecte, crear una marca?
–La marca es preveu, però no és
clar que hagi de ser la conclusió
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David Oliveras

última. L’objectiu final és que la
gent conegui el projecte del Bages,
que sàpiga que es fa qualitat i que
valori que sigui fet aquí. Que tingui en compte la importància del
desplaçament en els productes. Si
consumeixes un producte local,

pròxim, a part de contribuir al desenvolupament d’un cert sector
econòmic del territori que té les seves dificultats, també estalvies
molts costos ambientals. I, a més,
com que el producte que volem
desfensar és de qualitat, directament ja menges un producte bo.
–Hi ha diversos indrets de Catalunya que promouen els seus productes. Què ofereix el Bages per
desmarcar-se de la resta?
–Aquí no tenim un producte estrella, i el que volem posar en valor és la varietat de productes que
es produeixen i també que tenim
una important producció ecològica pel treball que es fa des de l’escola agrària, des de la qual s’han
recuperat varietats locals com la
col de Manresa, bastants tipus de
tomàquets, diversos tipus d’enciams, llegums com les guixes, etc.

