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SOCIETATANOIA/BAIX LLOBREGAT NORD

L’hospital de Sant Joan de Déu
de Martorell serà també un cen-
tre universitari després de vincu-
lar-se al projecte de la Universitat
de la Catalunya Central-UVic. La
Fundació Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell i la Facultat de
Ciències de la Salut de Manresa de
la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC)
han signat un nou conveni que
permetrà als alumnes dels graus
en Infermeria, Fisioteràpia, Lo-
gopèdia i Podologia realitzar les
seves pràctiques en les àrees do-
cents, sanitària i d’investigació
del centre sanitari.
El conveni el va subscriure ahir
l’alcalde de Martorell i president
del Patronat de la Fundació Hos-
pital Sant Joan de Déu de Marto-
rell, Xavier Fonollosa, i el rector de
la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya, Jordi Mon-
taña. En l'acte de signatura del
conveni hi van assistir, també, el
director-gerent de la Fundació
Hospital Sant Joan de Déu de

Martorell, Manuel Álvarez; la de-
gana de la Facultat de Ciències de
la Salut de Manresa, Carlota Rie-
ra, i el cap de planificació i pro-
cessos de la Fundació Hospital
Sant Joan de Déu.
Aquest conveni permet a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Marto-
rell que es converteixi en hospital
associat universitari. Fonollosa

ha assegurat que «té tres aspectes
positius: el primer, que l’hospital
serà associat a la universitat; el se-
gon, les sinergies que hi ha entre
les dues institucions dins el món
de la salut, el coneixement i la re-
cerca i, el tercer, és que aquest
conveni farà que molts estudiants
de Martorell tinguin com a prio-
ritat aquesta universitat». 

REDACCIÓ | MARTORELL

Martorell vincula l’hospital
als estudis de salut de Manresa

El rector de la UCC-UVic i l’alcalde han signat un conveni de col·laboració

Foto de grup després de la signatura del conveni

AJUNTAMENT DE MARTORELL

Calaf ha tancat la inscripció a
l’Ecofira que se celebra diumen-
ge amb més de 60 parades (63),
una xifra que supera la quaran-
tena que hi havia hagut en la dar-
rera edició del certamen que es va
celebrar a Òdena. Aquesta mos-
tra dedicada a la producció eco-
lògica és l’única d’aquest tipus que
se celebra a l’Anoia i de l’Alta Se-
garra. 

Els 63 expositors provenen de
diferents sectors d’arreu de Cata-
lunya. La proposta, organitzada
per l’Ajuntament de Calaf amb el

suport de la Generalitat i la Di-
putació de Barcelona, es conver-
tirà en un aparador i en el punt de
trobada de persones i professio-
nals que, des d’àmbits diversos,
treballen per la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica del
país.

La fira s’ubicarà al centre del
poble, al carrer Raval de Sant Jau-
me i a la plaça dels Arbres. A par-
tir de les 10 del matí i fins a les 8
del vespre, els visitants del certa-
men trobaran els estands i una
vintena d’activitats paral·leles que
s’hi organitzen. 

REDACCIÓ | CALAF

Calaf supera les 60
parades per a l’Ecofira

La treballadora social de l'Hos-
pital Sagrat Cor de Martorell Paz
Cué Piedra ha estat distingida
amb la Medalla d'Or del Col·legi
Oficial de Treball Social de Cata-
lunya, en la categoria de Signifi-
cació del treball social en el mo-
ment actual.

En un comunicat, el centre ha de-

tallat que aquesta és la setena edi-
ció del premi, que s'atorga en el
marc de la commemoració del
Dia Mundial del Treball Social.

També es va reconèixer la feina
desenvolupada per les treballa-
dores socials Rosa Barenys i Mont-
serrat Bacardit, a la categoria de
Trajectòria professional. Paz Cué
treballa des del 1984 al centre.

EFE | MARTORELL

Guardó a una treballadora
del Sagrat Cor de Martorell

comunicacio@catpress.cat - 20/01/2017 14:09 - 83.50.180.249
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SOCIETATANOIA/BAIX LLOBREGAT NORD

Les previsions es van complir, i
la primera EcoFira de Calaf ha es-
tat tot un èxit. Més de seixanta ex-
positors de diferents sectors com
la gastronomia, les energies reno-
vables i l’oci com les bicicletes de
bambú i elèctriques van fer ahir les
delícies dels visitants vinguts de tot
Catalunya. 

El centre de Calaf es va omplir,
de 10 del matí a 8 del vespre, de vi-
sitants atrets pel certamen dedicat
al producte ecològic. Estands de
calefacció ecològica, assessora-
ment mediambiental i biocons-
trucció van sorprendre els assis-
tents, que van poder veure de-
mostracions dels productes, i van
poder gaudir de massatges o plats
ecològics durant la visita. Un dels
espais més concorreguts va ser
l’estand on es regalava un planta
d’hort ecològic, una tomaquera,
pebrotera o alberginiera. Els or-
ganitzadors van haver d’establir un
ordre per evitar malentesos entre
els assistents, que s’ajuntaven al
voltant de l’estand. Precisament,
durant la fira, també va tenir lloc
un taller d’horts urbans on s’en-
senyava a crear un hort, tot i no dis-
posar d’un espai específic.

Productors locals, de la comar-
ca i de tot Catalunya van compar-
tir l’espai i la passió per l’ecologia.
Un altre dels punts amb més atrac-
ció van ser les demostracions d’es-
cultures de fusta amb motoserra a
la plaça dels Arbres. Diferents ar-
tistes van treballar la fusta i van fer
diferents models d’animals, com
ocells o ossos. Petits i grans van
quedar sorpresos de les figures
que sorgien dels troncs. El bon
temps va acompanyar la fira i va

permetre gaudir de l’Espai Eco-
gastronòmic, una zona condicio-
nada amb taules i cadires al mig de
la mostra, on es va degustar men-
jar i beure productes ecològics i na-
turals. 

Els més petits també van poder
gaudir d’espais pensats per a ells i
per fer-los entendre la importàn-
cia de la sostenibilitat. Una atrac-
ció inflable que recordava els di-
ferents contenidors de reciclatge,
un vaixell pirata,i un monocicle
elèctric de Giracat.cat van ser les
atraccions visitades per als menuts.
A més, la plaça dels Arbres va

acollir dos espectacles infantils, un
sobre reciclatge i l’altre sobre el
medi ambient. 

El certamen tampoc es va obli-
dar de la gastronomia. L’establi-
ment calafí Ecoment va preparar
amb plaques solars un EcoDinar
Solar a base de fideuà i paella,
mentre que BioCarn, Carn de Ve-
della ecològica, va servir mini-
hamburgueses de vedella ecolò-
gica, i Clorofeeling va oferir xarrups
de clorofil·la de blat i sucs de frui-
ta i verdura ecològica. 

La primera EcoFira de Calaf,
l’única de la comarca de l’Anoia i

l’Alta Segarra, va ser organitzada
per l’Ajuntament de Calaf amb el
suport de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona.
L’objectiu és convertir el certa-
men en el punt de trobada de
persones i professionals que, des
d’àmbits diversos, treballen per a
la sostenibilitat ambiental, social
i econòmica del país. A part dels
expositors, la fira va incloure acti-
vitats paral·leles com ara l’obser-
vació astronòmica del sol i po-
nències temàtiques, en què el me-
teoròleg Francesc Mauri va ser el
gran reclam.

MERITXELL SÒRIA | CALAF

La primera fira ecològica de Calaf atrau
expositors i visitants d’arreu de Catalunya

El certamen anoienc va acollir uns 60 estands i activitats vinculades a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica

La fira mostrava una oferta variada d’expositors, alguns amb planters de tota mena de productes ecològics

MERITXELL SÒRIA

Un dels espectacles de La Mostra d’aquest cap de setmana 

MARTA PICH

El popular meteoròleg Francesc
Mauri va ser el gran reclam de les
ponències temàtiques a la fira d’a-
hir a Calaf. La seva xerrada sobre
«Canvi climàtic: què hi podem fer
des de casa» va omplir de gom a
gom la sala de ponències, on es van
dur a terme diverses xerrades al
llarg de tota la jornada. 

Més d’un centenar de persones
van escoltar atentament les indi-
cacions del meteoròleg de TV3
sobre les causes de la variació na-
tural en el clima. «Abans feia més
fred, però també passàvem més
fred», va afirmar Mauri, que va re-
cordar que les cases no disposaven
de sistemes de calefacció central.
Per això va dir que la sensació de
fred era doble.

El meteoròleg va explicar les
causes de l’efecte hivernacle, i va
apuntar que d’aquesta situació en
són igualment culpables tant la na-
turalesa com la mateixa activitat
humana. 

L’EcoFira de Calaf també va in-
cloure altres ponències, com la
presentació del projecte Torna-
Terra, que recupera espais i sabors
del territori, una conferència sobre
feng-shui, i una altra sobre Agents
Rurals al servei del medi natural,
agricultura regenerativa i econo-
mitzar en salut.  

MERTITXELL SÒRIA | CALAF

Francesc Mauri
omple en una
xerrada sobre 
el canvi climàtic

La 27a edició de La Mostra d’I-
gualada, que va tancar portes ahir
després de 4 dies d’espectacles, ha
aconseguit un doble objectiu: créi-
xer en nombre d’espectadors i
acostar el públic adolescent al
teatre. En aquest sentit, La Mostra
Jove igualadina per a nois i noies
d’entre 12 i 18 anys ha exhaurit les
entrades de bona part dels espec-
tacles.

Connectar amb els joves d’a-
questa franja d’edat era la princi-
pal aposta d’enguany, i ha donat
bons resultats, tal com explicava
àmpliament aquest diari en l’edi-
ció d’ahir. Entre dijous i diumen-
ge, La Mostra Jove va presentar 13
espectacles a l’espai propi de l’Es-
corxador reservat per a ells, i han
estat un èxit de participació fins al
punt que l’organització ja ha con-
firmat la intenció de continuar
treballant en la implicació dels
joves en les properes edicions,
fins i tot  més enllà de la progra-
mació, amb propostes impulsades
per ells mateixos.

Més enllà de l’èxit entre els joves,
La Mostra d’enguany ha donat

bons resultats entre el públic en ge-
neral. Mentre s’espera la valoració
final, ahir a la tarda l’organització
comptava poder arribar enguany
als 35.000 espectadors. I és que en
aquests quatre dies ha exhaurit les
entrades a pràcticament tots els es-
pectacles de sala, fins al punt que
dissabte només en quedaven per
a tres de tots els que hi havia pro-
gramats. En aquesta edició, l’ocu-
pació de les sales ha estat del 81 %
de la capacitat disponible en les 71
funcions que s’han fet. 

D’altra banda, també s’ha tingut
una gran presència de professio-
nals. La Mostra d’enguany ha re-
unit 55 companyies que han dut a
terme 102 representacions.

REDACCIÓ | IGUALADA

El certamen aconsegueix
l’objectiu d’acostar els joves al
teatre, i a la majoria de funcions
s’exhaureixen les entrades 



La Mostra d’Igualada s’acomiada
amb més públic i més professionals

comunicacio@catpress.cat - 20/01/2017 14:09 - 83.50.180.249
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AMPLIACIÓ: L'EcoFira de l'Anoia guanya
parades amb el seu trasllat a Calaf i vol en
convertir-se en referent del sector ecològic
El certamen, que se celebrarà el 10 d'abril, comptarà amb 52

expositors i nombroses activitats paral·leles
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ACN 

Calaf.-L'EcoFira de l'Anoia, que des del 2013 se celebrava al municipi d'Òdena, 
canvia d'ubicació i de dates i enguany tindrà lloc el 10 d'abril a Calaf. Així doncs, 
el certamen pretén convertir-se en un referent a la Catalunya interior i, de 
moment, ja compta amb 52 expositors inscrits. La proposta vol ser un aparador i 
punt de trobada de persones i professionals que treballen per la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica. En aquest sentit, el batlle de Calaf, Jordi Badia, 
ha dit que tant al municipi com a la zona de l'Alta Segarra hi ha una preocupació 
pel medi ambient i els productes ecològics, que s'ha vist traduïda amb la creació 
de noves empreses. Entre les activitats paral·leles, destaca una conferència del 
meteoròleg Francesc Mauri. 

L'EcoFira de Calaf pren el relleu a l'EcoFira d'Òdena que, des del 2013, se 
celebrava en aquesta població de l'Anoia. El canvi de govern municipal, però, va 
decidir prescindir del certamen i l'Ajuntament de Calaf ha decidit acollir-la "sense 
dubtar-ho ni un moment". Així ho ha explicat el batlle de la població, Jordi Badia, 
que ha destacat el gran nombre d'expositors que s'hi ha apuntat fins ara –un total 
de 53- i també l'interès creixent que hi ha a la zona de l'Alta Segarra pels 
productes ecològics i la sostenibilitat. De fet, de les 53 parades, una vintena són 
de Calaf i la comarca. La proposta reunirà empreses i entitats de diferents 
sectors, com el de l'alimentació, la bioconstrucció, les energies renovables, la 
gastronomia, la calefacció ecològica, l'artesania o l'automoció. A més, el 
responsable de l'empresa organitzadora del certamen –Cat Patrimoni-, Pere 
Tardà, ha avançat que hi haurà una gran quantitat d'activitats paral·leles, com 
tallers de diferents temàtiques, demostracions tècniques i conferències, entre les 
quals destaca la del meteoròleg Francesc Mauri amb la ponència 'canvi climàtic: 
què hi podem fer des de casa'. La fira comptarà amb un pressupost de 17.000 
euros i, tot i que l'alcalde no ha volgut parlar d'una xifra de visitants, sí que ha 
apuntat que s'espera més públic que en les edicions passades per l'augment 
d'expositors i també pel canvi de dates –la d'Òdena es feia a finals de gener-. 
D'altra banda, Badia ha explicat que l'aposta del municipi per les energies 
renovables i el món de l'ecologia és ferma i, per això, el consistori té entre mans 
un altre projecte relacionat amb el Mercat de Calaf. Segons ha avançat l'alcalde, 
l'equip de govern està estudiant la possibilitat de fer mercats temàtics relacionats 
amb els productes ecològics que es podrien fer amb una periodicitat quinzenal o 
mensual. 
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Dijous, 17 de març de 2016

Calaf vol ser referent de la sostenibilitat
amb l'Ecofira

El diumenge 10 d’abril se celebrarà

l’EcoFira de Calaf, l’única fira dedicada al

producte ecològic de la comarca de l’Anoia

i de l’Alta Segarra. Es tracta d’una mostra

que es vol posicionar com una referència

entre els certàmens d’aquesta matèria i

que pren el relleu de l’EcoFira d’Òdena, que

durant els últims tres anys s’ha celebrat i a

la que havia renunciat el nou govern

municipal.

 

La proposta es convertirà en un aparador i

en el punt de trobada de persones i

professionals que, des d’àmbits diversos,

treballen per a la sostenibilitat ambiental,

social i econòmica del país. La formació i la

sensibilització de la ciutadania sobre la

necessitat de tenir cura del medi ambient són els motius que porten a organitzar la seva primera edició a Calaf

que, impulsada des de l’Ajuntament, està coordinada per l’empresa Cat Patrimoni.

 

L'alcalde de calaf, Jordi Badia, ha explicat aquest dijous que quan se'ls va presentar l'oportunitat d'organitzar

l'Ecofira no van dubtar en acollir-la "perquè ens encaixa perfectament" i perquè "l'aposta per aquests sectors a

Calaf i l'Alta Segarra és una realitat". L'alcalde calafí no ha amagat la voluntat del municipi de convertir-se en un

referent d'aquest sector. Iniciatives com un mercat ecològic, horts urbans, una deixalleria o iniciatives per l'estalvi

energètic estan entre els projectes de l'Ajuntament de Calaf. Montse Mases, regidora de Promoció Econòmica,

Turisme i Comerç, ha valorat positivament el nombre d'expositors confirmats a hores d'ara, que són 52. L'objectiu

inicial era d'una quarantena.

 

Des de l'empresa organitzadora, Cat Patrimoni, Pere Tardà ha remarcat la vessant comercial de la fira i l'encert de

situar-se a l'abast d'un territori ampli com és l'Anoia, el Bages, la Segarra i el Solsonès. Tardà ha assegurat que

l'Ecofira sorprendrà als visitants amb moltes activitats.

 

Una desena d'empreses de Calaf, a l'Ecofira

 

En aquests moments, 52 empreses de

diferents sectors d’arreu de Catalunya ja

han confirmat la presència a la fira. Els

visitants podran trobar estands

d’alimentació, gastronomia, energies

renovables, bioconstrucció, aprofitament

forestal, calefacció ecològica, bicicletes de

bambú i elèctriques, sorrejats eco, aigua de

mar, artesania del reciclatge, salut

ambiental, assessorament mediambiental i

altres propostes vinculades a l’ecologia i el

medi ambient.

 

A l’EcoFira s’hi han implicat una desena

d’establiments i empreses de serveis de

Calaf vinculades al sector eco que

disposaran d’un estand i que, alhora,

organitzaran diferents activitats paral·leles. És el cas de La Bacicleta que farà sortides amb bicicletes btt

elèctriques, el restaurant La Cuina del Mercat i Ecoment que faran tallers infantils gastronòmics amb productes

ecològics, i també Ecoment que farà també cuina solar. L’empresa Planell, amb calefaccions sostenibles i

pèl·lets; Cat Patrimoni, amb bioconstrucció; TSTIL, que fa artesania reciclant pneumàtics; Agriplant Huguet, que

ofereix productes i serveis ecològics i mediambientals; JL Dino Blue, que fa roba orgànica de nadó; i la Botiga de

la Marisol, d’artesania de reciclatge, seran els establiments calafins que també trobarem a l’EcoFira.

Avui 31°C 17°C

Mercè Conesa inaugura la restauració
de l'ermita de Santa Magdalena, a
Talamanca

Llegir més

12Me gusta

La gastronomia serà una de les protagonistes de l'Ecofira de Calaf.

D'esquerra a dreta, Montse Mases, regidora de Promoció Econòmica, Turisme i 

Comerç; Jordi Badia, alcalde de Calaf; i Pere Tardà, de Cat Patrimoni.
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L'EcoFira de l'Anoia guanya parades 
amb el seu trasllat a Calaf i vol en 
convertir-se en referent del sector 
ecològic 
 
17/03/2016 13:07 | Actualizado a 17/03/2016 13:52 
ACN Calaf.-L'EcoFira de l'Anoia, que des del 2013 se celebrava al municipi d'Òdena, 
canvia d'ubicació i de dates i enguany tindrà lloc el 10 d'abril a Calaf. Així doncs, el 
certamen pretén convertir-se en un referent a la Catalunya interior i, de moment, ja 
compta amb 52 expositors inscrits. La proposta vol ser un aparador i punt de trobada de 
persones i professionals que treballen per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 
En aquest sentit, el batlle de Calaf, Jordi Badia, ha dit que tant al municipi com a la 
zona de l'Alta Segarra hi ha una preocupació pel medi ambient i els productes ecològics, 
que s'ha vist traduïda amb la creació de noves empreses. Entre les activitats paral·leles, 
destaca una conferència del meteoròleg Francesc Mauri. 

L'EcoFira de Calaf pren el relleu a l'EcoFira d'Òdena que, des del 2013, se celebrava en 
aquesta població de l'Anoia. El canvi de govern municipal, però, va decidir prescindir 
del certamen i l'Ajuntament de Calaf ha decidit acollir-la "sense dubtar-ho ni un 
moment". Així ho ha explicat el batlle de la població, Jordi Badia, que ha destacat el 
gran nombre d'expositors que s'hi ha apuntat fins ara –un total de 53- i també l'interès 
creixent que hi ha a la zona de l'Alta Segarra pels productes ecològics i la sostenibilitat. 
De fet, de les 53 parades, una vintena són de Calaf i la comarca. La proposta reunirà 
empreses i entitats de diferents sectors, com el de l'alimentació, la bioconstrucció, les 
energies renovables, la gastronomia, la calefacció ecològica, l'artesania o l'automoció. A 
més, el responsable de l'empresa organitzadora del certamen –Cat Patrimoni-, Pere 
Tardà, ha avançat que hi haurà una gran quantitat d'activitats paral·leles, com tallers de 
diferents temàtiques, demostracions tècniques i conferències, entre les quals destaca la 
del meteoròleg Francesc Mauri amb la ponència 'canvi climàtic: què hi podem fer des 
de casa'. La fira comptarà amb un pressupost de 17.000 euros i, tot i que l'alcalde no ha 
volgut parlar d'una xifra de visitants, sí que ha apuntat que s'espera més públic que en 
les edicions passades per l'augment d'expositors i també pel canvi de dates –la d'Òdena 
es feia a finals de gener-. D'altra banda, Badia ha explicat que l'aposta del municipi per 
les energies renovables i el món de l'ecologia és ferma i, per això, el consistori té entre 
mans un altre projecte relacionat amb el Mercat de Calaf. Segons ha avançat l'alcalde, 
l'equip de govern està estudiant la possibilitat de fer mercats temàtics relacionats amb 
els productes ecològics que es podrien fer amb una periodicitat quinzenal o mensual. 
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Més de 50 expositors, a la 1a EcoFira de Calaf
El meteoròleg Francesc Mauri participarà al certamen amb una xerrada sobre el canvi climàtic

Diumenge 10 d’abril se celebrarà l’EcoFira de Calaf, dedicada al producte ecològic de la

comarca de l’Anoia i de l’Alta Segarra i a la qual 52 empreses de diferents sectors

d’arreu de Catalunya ja han confirmat la presència. La mostra es vol posicionar com

una referència entre els certamens d’aquesta matèria i que pren el relleu de l’EcoFira

d’Òdena. La proposta es convertirà en un aparador i en el punt de trobada de persones

i professionals que, des d’àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental,

social i econòmica del país. La formació i la sensibilització de la ciutadania sobre la

necessitat de tenir cura del medi ambient són els motius que porten a organitzar la

seva primera edició a Calaf que, impulsada des de l’Ajuntament, està coordinada per

l’empresa Cat Patrimoni.

Els visitants podran trobar estands d’alimentació, gastronomia, energies renovables,

bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes de bambú i

elèctriques, sorrejats eco, aigua de mar, artesania del reciclatge, salut ambiental,
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assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a l’ecologia i el medi

ambient.

A l’EcoFira s’hi han implicat una desena d’establiments i

empreses de serveis de Calaf vinculades al sector eco

que disposaran d’un estand i que, alhora, organitzaran

diferents activitats paral·leles. És el cas de La Bacicleta

que farà sortides amb bicicletes btt elèctriques, el

restaurant La Cuina del Mercat i Ecoment que faran

tallers infantils gastronòmics amb productes ecològics,

i també Ecoment que farà també cuina solar.

L’empresa Planell, amb calefaccions sostenibles i

pèl·lets; Cat Patrimoni, amb bioconstrucció; TSTIL, que

fa artesania reciclant pneumàtics; Agriplant Huguet,

que ofereix productes i serveis ecològics i

mediambientals; JL Dino Blue, que fa roba orgànica de

nadó; i la Botiga de la Marisol, d’artesania de reciclatge, seran els establiments calafins

que també trobarem a l’EcoFira.

També hi haurà la participació d’altres entitats del territori com són la companyia Tot

Circ, de Copons, que farà un espectacle sobre el reciclatge, i l’Observatori de Pujalt, que

durà a terme un taller de meteorologia.

Activitats paral·leles

La fira, que s’ubicarà al centre de Calaf, ocupant el raval de Sant Jaume i la plaça dels

Arbres, comptarà amb un bon nombre d’activitats paral·leles que mantindran una

relació directa amb la temàtica de la fira. Es realitzaran demostracions tècniques de

bioconstrucció en les quals es mostrarà com es construeix una paret seguint les

antigues tècniques i l’ús de materials ancestrals, com són la pedra seca, la calç, les

parets de tàpia i la fabricació de tovots amb fang i palla. També es faran escultures de

fusta amb motoserra i es podrà veure el procés de construcció d’una bicicleta de

bambú.

S’han programat tallers de diferents temàtiques, horts urbans, meteorologia,

observació astronòmica del sol i tallers infantils gastronòmics amb productes ecològics.

De fet, hi haurà tot un espai ecogastronòmic on es podran degustar diferents àpats

acompanyats de cervesa ecològica.
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assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a l’ecologia i el medi

ambient.

A l’EcoFira s’hi han implicat una desena d’establiments i

empreses de serveis de Calaf vinculades al sector eco

que disposaran d’un estand i que, alhora, organitzaran

diferents activitats paral·leles. És el cas de La Bacicleta

que farà sortides amb bicicletes btt elèctriques, el

restaurant La Cuina del Mercat i Ecoment que faran

tallers infantils gastronòmics amb productes ecològics,

i també Ecoment que farà també cuina solar.

L’empresa Planell, amb calefaccions sostenibles i

pèl·lets; Cat Patrimoni, amb bioconstrucció; TSTIL, que

fa artesania reciclant pneumàtics; Agriplant Huguet,

que ofereix productes i serveis ecològics i

mediambientals; JL Dino Blue, que fa roba orgànica de

nadó; i la Botiga de la Marisol, d’artesania de reciclatge, seran els establiments calafins

que també trobarem a l’EcoFira.

També hi haurà la participació d’altres entitats del territori com són la companyia Tot

Circ, de Copons, que farà un espectacle sobre el reciclatge, i l’Observatori de Pujalt, que

durà a terme un taller de meteorologia.

Activitats paral·leles

La fira, que s’ubicarà al centre de Calaf, ocupant el raval de Sant Jaume i la plaça dels

Arbres, comptarà amb un bon nombre d’activitats paral·leles que mantindran una

relació directa amb la temàtica de la fira. Es realitzaran demostracions tècniques de

bioconstrucció en les quals es mostrarà com es construeix una paret seguint les

antigues tècniques i l’ús de materials ancestrals, com són la pedra seca, la calç, les

parets de tàpia i la fabricació de tovots amb fang i palla. També es faran escultures de

fusta amb motoserra i es podrà veure el procés de construcció d’una bicicleta de

bambú.

S’han programat tallers de diferents temàtiques, horts urbans, meteorologia,

observació astronòmica del sol i tallers infantils gastronòmics amb productes ecològics.

De fet, hi haurà tot un espai ecogastronòmic on es podran degustar diferents àpats
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La plaça dels Arbres acollirà dos espectacles infantils. Al matí, la companyia Tot Circ farà

un espectacle sobre el reciclatge. A la tarda, la companyia Acariciando el Aire

representarà “L’arbre centenari”, una actuació didàctica sobre el bosc i el medi ambient.

A més, podran participar als tallers especialment preparats per a la canalla i gaudir de

les atraccions ecològiques i d’un inflable sobre el reciclatge.

Durant el matí del 10 d’abril també es faran diferents ponències de temes variats i

vinculats a la temàtica principal de la fira. El meteoròleg Francesc Mauri, un dels grans

atractius d’aquestes xerrades, abordarà el tema del canvi climàtic amb la ponència

“Canvi climàtic: què hi podem fer des de casa”.

La Veu de l’Anoia - Dijous 17 de març de 2016
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Calaf acollirà el 10 d'abril l'Ecofira, una mostra sobre el
potencial de l'economia sostenible

Pren el relleu d’Òdena, la seu anoienca fins ara

 Dissabte, 19 març 2016. 03:00. Redacció AnoiaDiari.

D'UN COP D'ULL

El diumenge 10 d'abril se celebrarà l'EcoFira de Calaf, l'única fira dedicada al producte ecològic

de la comarca de l'Anoia i de l'Alta Segarra. Una mostra que es vol posicionar com una

referència entre els certàmens d'aquesta matèria i que pren el relleu de l'EcoFira d'Òdena, que

durant els últims tres anys s'ha celebrat en aquesta població de la conca anoienca.

Calaf es convertirà amb l'Ecofira en un aparador i en el punt de trobada de persones i

professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i

econòmica del país. La formació i la sensibilització de la ciutadania sobre la necessitat de tenir

cura del medi ambient són els motius que porten a organitzar la seva primera edició a Calaf

que, impulsada des de l'Ajuntament, està coordinada per l'empresa Cat Patrimoni. En aquests

moments, 52 empreses de diferents sectors d'arreu de Catalunya ja han confirmat la presència

a la fira.

Els visitants podran trobar estands d'alimentació, gastronomia, energies renovables,

bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes de bambú i elèctriques,

sorrejats eco, aigua de mar, artesania del reciclatge, salut ambiental, assessorament

SOCIETAT

L'alcalde Jordi Badia, davant d'un dels estands amb productes promocionals a la

presentació

PU BLIC ITAT

TOR N AR
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mediambiental i altres propostes vinculades a l'ecologia i el medi ambient. A l'EcoFira s'hi han

implicat una desena d'establiments i empreses de serveis de Calaf vinculades al sector eco

que disposaran d'un estand i que, alhora, organitzaran diferents activitats paral·leles.

És el cas de La Bacicleta que farà sortides amb bicicletes btt elèctriques, el restaurant La

Cuina del Mercat i Ecoment que faran tallers infantils gastronòmics amb productes ecològics, i

també Ecoment que farà també cuina solar. L'empresa Planell, amb calefaccions sostenibles i

pèl·lets; Cat Patrimoni, amb bioconstrucció; TSTIL, que fa artesania reciclant pneumàtics;

Agriplant Huguet, que ofereix productes i serveis ecològics i mediambientals; JL Dino Blue, que

fa roba orgànica de nadó; i la Botiga de la Marisol, d'artesania de reciclatge, seran els

establiments calafins que hi haurà. També hi haurà la participació d'altres entitats del territori

com són la companyia Tot Circ, de Copons, que farà un espectacle sobre el reciclatge, i

l'Observatori de Pujalt, que durà a terme un taller de meteorologia.

Activitats paral·leles

La fira, que s'ubicarà al centre de Calaf, ocupant el raval de Sant Jaume i la plaça dels Arbres,

comptarà amb activitats paral·leles que mantindran una relació directa amb la temàtica de la

fira. Es realitzaran demostracions tècniques de bioconstrucció en les quals es mostrarà com

es construeix una paret seguint les antigues tècniques i l'ús de materials ancestrals, com són

la pedra seca, la calç, les parets de tàpia i la fabricació de tovots amb fang i palla. També es

faran escultures de fusta amb motosserra i es podrà veure el procés de construcció d'una

bicicleta de bambú.

Durant el matí del 10 d'abril també es faran diferents ponències de temes variats i vinculats a la

temàtica principal de la fira. El meteoròleg Francesc Mauri, un dels grans atractius d'aquestes

xerrades, abordarà el tema del canvi climàtic amb la ponència 'Canvi climàtic: què hi podem fer

des de casa'.
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Calaf confia que l´Ecofira del mes d´abril serà un
referent comarcal
El certamen, que s'havia fet a Òdena, creix en parades i en implicació d'iniciatives locals

21.03.2016 | 07:35

ENRIC BADIA | CALAF Jordi Badia, alcalde de

Calaf, té clar que el tema ecològic és un dels

nous atractius per a bona part de la societat

catalana del segle XXI. I és per això que confia

que, en el futur, l'Ecofira, que viurà la primera

edició el proper 10 d'abril en aquesta població,

esdevingui una de les referències firals a la

Catalunya Central. A hores d'ara ja hi ha 52

sol·licituds d'empreses que volen ser a la fira,

que superen la quarantena de l'última edició. Ahir

se'n va fer la presentació a l'Ajuntament de Calaf,

amb un tast de productes ecològics locals.

Es tracta de l'única fira dedicada al producte

ecològic de la comarca de l'Anoia i a la zona de

l'Alta Segarra. La proposta es convertirà en un aparador i en el punt de trobada de persones i

professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica

del país. La formació i la sensibilització de la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura del medi

ambient són els motius que porten a organitzar-ne la primera edició a Calaf, i que, impulsada des de

l'Ajuntament, està coordinada per l'empresa Cat Patrimoni. 

Publicidad

Especialistas en literas y camas para

albergues, hoteles, etc. Diamon Norton

Per comentar t 'has d'iniciar sessió o registrar-se.

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

Menú principal Manresa Bages Berguedà Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès Alt Urgell/Cerdany a Agenda Bàsquet Manresa

Guia comercial Menú principal

Menú

Subscriu-te Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Cultures Oci Tendències Comunitat Multimèdia

Serveis

Presentació de la f ira amb Jordi Badia, al centre de la imatge

enric badia

Temes relacionats:  Ajuntament de Calaf Ecofira Fires
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La inscripció a l´Ecofira de Calaf ja ha superat la
seixantena de sol·licituds
Els promotors de la mostra han vist superades les millors espectatives, que eren de 50 expositors

01.04.2016 | 00:00

REDACCIÓ | CALAF La proposta que Calaf aculli

la propera edició de l'Ecofira ha despertat

l'interès del sector. Abans de Setmana Santa, en

la presentació de la mostra, es va anunciar que

s'hi esperaven una cinquantena de parades.

Ahir, l'Ajuntament de Calaf va fer públic que ja

s'ha superat la barrera de les 60 (ahir hi havia 63

inscripcions), el que ha provocat una nova

previsió d'espais i de velesper acollir les

peticions. La fira se celebra diumenge, 10 d'abril. 

L'EcoFira de Calaf és l'única dedicada al

producte ecològic de la comarca de l'Anoia i de

l'Alta Segarra. Els 63 expositors de diferents

sectors d'arreu de Catalunya. La proposta,

organitzada per l'Ajuntament de Calaf amb el

suport de la Generalitat i la Diputació de

Barcelona, vol ser "un aparador i punt de trobada

de persones i professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social

i econòmica del país", segons han explicat fonts municipals. 

La fira obrirà de les 10 del matí, fins a les 8 del vespre. Entre els estands, n'hi haurà d'alimentació,

gastronomia, energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes

de bambú i elèctriques, sorrejats eco, aigua de mar, artesania del reciclatge, salut ambiental,

assessorament mediambiental, entre d'altres propostes vinculades a l'ecologia i el medi ambient. La fira

ocuparà el cèntric carrer Raval de Sant Jaume i la plaça dels Arbres. 

El certamen calafí pren el relleu de l'EcoFira d'Òdena, que els últims tres anys s'ha celebrat en aquesta

població de la conca anoienca. La fira té la voluntat de ser activa tot el dia. Per això, s'han previst actes

paral·lels per entretenir i aprendre. Hi haurà una vintena d'activitats paral·leles que mantindran una

relació directa amb la temàtica de la fira. Es faran demostracions tècniques de bioconstrucció,

escultures de fusta amb motoserra i la construcció d'una bicicleta de bambú, tallers urbans i

observacions del sol. Hi haurà tot un espai ecogastronòmic on es podran degustar diferents àpats

acompanyats i cerveses.

Publicidad

Instalaciones Champi, todo tipo de

instalaciones: gas, calefacción, A/A,

calderas... Calderas

Menú principal Manresa Bages Berguedà Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès Alt Urgell/Cerdany a Agenda Bàsquet Manresa

Guia comercial Menú principal

Menú

Subscriu-te Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Cultures Oci Tendències Comunitat Multimèdia

Serveis

Tast de productes en la presentació de la f ira de Calaf  enric

badia

Regió 7 digital - Divendres 1 d’abril de 2016



AnoiaDiari- Divendres 1 d’abril de 2016

28/7/2016 L'EcoFira de Calaf té més d'una seixantena d'expositors confirmats

http://anoiadiari.cat/societat/ecofira-calaf-mes-seixantena-expositors-confirmats/ 1/2

L'EcoFira de Calaf té més d'una seixantena d'expositors
confirmats

El meteoròleg televisiu Francesc Mauri serà un dels ponents sobre el canvi climàtic

 Divendres, 1 abril 2016. 03:00. Redacció AnoiaDiari.

D'UN COP D'ULL

Durant la fira hi haurà 10 conferències temàtiques. A més dels expositors, els visitants podran

gaudir i participar en una vintena d'activitats paral·leles com un taller d'horts urbans o dos

espectacles infantils.

El proper diumenge 10 d'abril Calaf acollirà la primera edició de l'EcoFira al municipi, l'única fira

dedicada al producte ecològic de la comarca de l'Anoia i de l'Alta Segarra. En

aquests moments ja hi ha confirmada la presència de 63 expositors de diferents sectors

d'arreu de Catalunya. La proposta, organitzada per l'Ajuntament de Calaf amb el suport de

la Generalitat i la Diputació de Barcelona, es convertirà en un aparador i en el punt de trobada

de persones i professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat

ambiental, social i econòmica del país.

A partir de les 10 del matí, i fins a les 8 del vespre, els visitants podran trobar més de

60 estands d'alimentació, gastronomia, energies renovables, bioconstrucció,

aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes de bambú i elèctriques, sorrejats eco,

aigua de mar, artesania del reciclatge, salut ambiental, assessorament mediambiental i

altres propostes vinculades a l'ecologia i el medi ambient. La fira ocuparà tot el cèntric

carrer Raval de Sant Jaume i la plaça dels Arbres. El certamen calafí pren el relleu de l'EcoFira

d’Òdena, que durant els últims tres anys s'ha celebrat en aquesta població de la conca

anoienca.

SOCIETAT

PU BLIC ITAT

TOR N AR
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Calaf ho té tot a punt per l'EcoFira de diumenge

Com a obsequi per als visitants hi haurà una planta tomaquera

 Dijous, 7 abril 2016. 03:00. Redacció AnoiaDiari.

D'UN COP D'ULL

63 expositors, 12 conferències temàtiques i una vintena d'activitats paral·leles són les

propostes que Calaf fa per a la seva primera EcoFira.

Calaf es prepara per celebrar, aquest diumenge 10 d'abril, la seva primera edició de l'EcoFira,

l'única de la comarca de l'Anoia i de l'Alta Segarra dedicada al producte ecològic. En total, hi

participaran 63 expositors de diferents sectors d'arreu de Catalunya. La proposta, organitzada

per l'Ajuntament de Calaf amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, es

convertirà en un aparador i en el punt de trobada de persones i professionals que, des

d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país.

La fira s'ubicarà al centre del poble, al carrer Raval de Sant Jaume i a la plaça dels Arbres. Des

de les 10 del mati, i fins a les 8 del vespre, els visitants trobaran més de 60 estands

d'alimentació, gastronomia, energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal,

calefacció ecològica, bicicletes de bambú i elèctriques, sorrejats eco, aigua de mar, artesania

del reciclatge, salut ambiental, assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a

l'ecologia i el medi ambient. L'EcoFira Calaf obsequiarà als seus visitants amb un regal que

hauran de fer créixer a casa seva. Es tracta d'una planta d'hort ecològic que es convertirà en

una tomaquera, una pebrotera o bé una alberginera.

Un espai per als amants de la gastronomia

L'EcoFira Calaf comptarà amb un espai on els visitants podran menjar i beure productes

ecològics i naturals. Es tracta de l'Espai EcoGastronòmic que s'ubicarà al bell mig de la mostra

i estarà oberta durant tot el dia. Aquesta zona estarà condicionada amb taules i cadires per

gaudir dels diferents àpats que s'hi serviran. Aquesta proposta gastronòmica és possible

gràcies a la implicació de diferents  establiments com el Restaurant La Cuina del Mercat que

oferirà couscous amb verduretes i salsa savignotte, quitxe de porros i bolets amb olivada i una

mini pita de vegetals i humus. L'estabilment calafí Ecoment, ecologia de Vida prepararà un

EcoDinar Solar; BioCarn, Carn de Vedella ecològica servirà mini hamburgueses de vedella

ecològica; i la Segarreta, la cervesa ecològica, oferirà la seva cervesa artesana ecològica. Els

més atrevits podran, de la mà de Clorofeeling, fer xarrups de clorofil·la de blat i tastar els sucs

de fruita i verdura ecològica acabats de fer.

ECONOMIA

PU BLIC ITAT

TOR N AR
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Dies d'aquest esdeveniment: Diumenge, 10 de abril de 2016

Primera EcoFira de Calaf

63 expositors, 12 conferències temàtiques i una vintena d’activitats paral·leles són les propostes que

Calaf fa per a la seva primera EcoFira. Els visitants es podran endur, de regal, una planta d’hort

ecològica. L’EcoFira de Calaf es vol posicionar com una referència entre els certàmens d’aquesta

matèria.

Calaf es prepara per celebrar, aquest

diumenge 10 d’abril, la seva primera edició

de l’EcoFira, l’única de la comarca de

l’Anoia i de l’Alta Segarra dedicada al

producte ecològic. En total, hi participaran

63 expositors de diferents sectors d’arreu

de Catalunya. La proposta, organitzada per

l’Ajuntament de Calaf amb el suport de la

Generalitat i la Diputació de Barcelona, es

convertirà en un aparador i en el punt de

trobada de persones i professionals que,

des d’àmbits diversos, treballen per a la

sostenibilitat ambiental, social i econòmica

del país.

 

La fira s’ubicarà al centre del poble, al

carrer Raval de Sant Jaume i a la plaça

dels Arbres. Des de les 10 del mati, i fins a

les 8 del vespre, els visitants trobaran més

de 60 estands d’alimentació, gastronomia, energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció

ecològica, bicicletes de bambú i elèctriques, sorrejats eco, aigua de mar, artesania del reciclatge, salut ambiental,

assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a l’ecologia i el medi ambient.

 

L’EcoFira Calaf obsequiarà als seus visitants amb un regal que hauran de fer créixer a casa seva. Es tracta d’una

planta d’hort ecològic que es convertirà en una tomaquera, una pebrotera o bé una alberginera.

 

Un espai per als amants de la gastronomia

 

L’EcoFira Calaf comptarà amb un espai on els visitants podran menjar i beure productes ecològics i naturals. Es

tracta de l’Espai EcoGastronòmic que s’ubicarà al bellmig de la mostra i estarà oberta durant tot el dia. Aquesta

zona estarà condicionada amb taules i cadires per gaudir dels diferents àpats que s’hi serviran.

 

Aquesta proposta gastronòmica és

possible gràcies a la implicació de diferents

establiments com el Restaurant La Cuina

del Mercat que oferirà couscous amb

verduretes i salsa savignotte, quitxe de

porros i bolets amb olivada i una mini pita

de vegetals i humus. L’estabilment calafí

Ecoment, ecologia de Vida prepararà un

EcoDinar Solar; BioCarn, Carn de Vedella

ecològica servirà mini hamburgueses de

vedella ecològica; i la Segarreta, la cervesa

ecològica, oferirà la seva cervesa artesana

ecològica. Els més atrevits podran, de la

mà de Clorofeeling, fer xarrups de clorofil•la

de blat i tastar els sucs de fruita i verdura

ecològica acabats de fer.

 

Activitats paral·leles

 

Durant tot el dia hi haurà una vintena d’activitats paral•leles que mantindran una relació directa amb la temàtica de

la fira. Es faran demostracions tècniques de bioconstrucció, escultures de fusta amb motosserra i es podrà veure

el procés de construcció d’una bicicleta de bambú. També hi haurà tallers de diferents temàtiques: horts urbans,

meteorologia, observació astronòmica del sol i d’ecocuina.

 

La plaça dels Arbres acollirà dos espectacles infantils. A les 12.00 hores, la companyia Tot Circ farà l’espectacle
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L'Ecofira de Calaf s'estrena amb èxit organitzatiu i de
participació

Organitzada per l’Ajuntament de Calaf, és única a la comarca

 Dilluns, 11 abril 2016. 03:00. Redacció AnoiaDiari.

D'UN COP D'ULL

L'Ecofira de Calaf, dedicada als productes ecològics de l'Anoia i de l'Alta Segarra, ha tingut una

excel·lent acollida en la seva estrena, celebrada aquest passat diumenge, en un dia primaveral

que va acompanyar a l'èxit de la jornada. 

Centenars de visitants van poder gaudir d'aquest aparador dels professionals i persones

interessades en l'ecologia i la sostenibilitat a les comarques veïnes de l'Anoia i de l'Alta

Segarra. Al llarg del dia, el Raval de Sant Jaume -que acull setmanalment el tradicional Mercat

de Calaf- i el seu entorn, va aplegar una seixantena d'expositors de diversos àmbits

(gastronomia, bioconstrucció, energies renovables, reciclatge, artesans, etc.), tots ells amb el

denominador comú de l'ecologia. També es van celebrar diverses activitats paral·leles, com

ara espectacles i demostracions, així com diverses ponències i tallers, que van comptar amb

una bona participació.
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Redacció Dilluns, 11 de abril de 2016

L'EcoFira de Calaf s'estrena amb un
gran èxit de participació

L’EcoFira de Calaf es va estrenar amb un

gran èxit de participació. La primera edició

d’aquesta trobada dedicada al producte

ecològic va comptar amb la visita de

centenars de persones durant tota la

jornada de diumenge. El públic va poder

visitar els més de 60 stands que es van

instal·lar, participar en les activitats

paral·leles o assistir a les diverses

ponències que es van celebrar durant tota

la jornada.

 

El carrer Raval de Sant Jaume i la plaça

dels Arbres, punts habituals del mercat de

Calaf dels dissabtes es van convertir en el

lloc de trobada per a persones i

professionals dels sectors de l’ecologia, el

medi ambient, la sostenibilitat, les activitats agrícoles, etcètera. La fira, la primera dedicada a aquests sectors de 

l’Anoia i l’Alta Segarra, va atraure gent de diferents punts de la comarca, ja sigui pel seu interès professional o per

passar el diumenge en un ambient diferent.

 

I és que a banda de l’interès comercial i econòmic, l’EcoFira també va organitzar moltes activitats pensades pel

lleure dels visitants. Així, es van fer tallers d’artesania amb reciclatge, meteorologia, biojardineria o horts urbans.

També es van poder veure demostracions de construcció de murs amb pedra seca, escultures amb motosserra o

de monocicle elèctric.

 

Els més petits també van gaudir amb inflables, atraccions, l’espectacle ‘Passavolant...reciclant’ de la companyia

Tot Circ o pujant al cotxe dels Agents Rurals. Mentre que pels adults, un dels indrets que va generar més

expectació va ser l’Espai EcoGastronòmic, on van poder fer una aturada en la seva passejada per tastar productes

naturals i ecològics com cuscús amb verduretes, mini hamburgueses de vedella ecològica o cervesa ecològica.

També va destacar el programa de ponències,de les quals la del meteoròleg de TV3 Francesc Mauri va ser la que

va generar més expectació.

 

L’EcoFira, que ha estat organitzada  per l’Ajuntament de Calaf amb la col•laboració de la Generalitat i la Diputació

de Barcelona, ha deixat una sensació “molt positiva” al consistori calafí. Segons explica el batlle Jordi Badia, “hi va

haver-hi molta activitat i els comentaris van ser molt positius”. L’alcalde calafí destaca també la “importància” pel

territori de fer aquesta fira temàtica: “és una realitat de la zona, no només com a preocupació mediambiental, sinó

també com a realitat econòmica i social. Hi ha molta feina a fer, però aquest és el camí”. Badia mostra la seva

voluntat per donar continuïtat a la cita, ja que “és una aposta d’aquest equip de govern. Volem donar noves

oportunitats als producte si l’economia sostenible. Són conceptes que estan molt arrelats al territori i és una

manera d’ajudar”.

 

 Accedeixi per a comentar com a usuari
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Èxit de participació i visites a la primera EcoFira
de Calaf
El centre de la localitat s´ha omplert de persones atretes pel certamen dedicat al producte ecològic

11.04.2016 | 07:47

REDACCIÓ Les previsions s´han complert i la

primera EcoFira de Calaf ha estat tot un èxit. Més

de seixanta expositors de diferents sectors com la

gastronomia, les energies renovables i l´oci com

les bicicletes de bambú i elèctriques han fet les

delícies dels visitants. El centre de Calaf s´ha

omplert des de les 10 del matí de persones

atretes pel certamen dedicat al producte

ecològic. Un dels espais més concorreguts ha

estat l´estand on es regalava un planta d´hort

ecològic, una tomaquera, pebrotera o

alberginiera. Els organitzadors han hagut d

´establir un ordre per evitar malentesos entre els

assistents. Tot i que l´obsequi ha estat molt

agraït pels visitants. Precisament, durant la fira,

també ha tingut lloc un taller d´horts urbans on s´ha ensenyat als assistents a crear el seu propi hort,

tot i no comptar amb un espai per a ell.

Un altre dels espais amb més atracció ha estat les demostracions d´escultures de fusta amb motoserra

a la plaça dels arbres. Diferents artistes han treballat la fusta fent diferents models d´animals com

ocells o ossos. El bon temps ha acompanyat la fira i ha permès gaudir de l´Espai EcoGastronòmic, una

zona condicionada amb taules i cadires al mig de la mostra, on degustar menjar i beure productes

ecològics i naturals. 

Els més petits també han comptat amb espais pensat per ells. Una atracció inflable que recordava els

diferents contenidors de reciclatge, un vaixell pirata i un monocicle elèctric de la mà de Giracat.cat. A

més, la plaça dels Arbres ha acollit dos espectacles infantils, un d´ells sobre reciclatge i l´altre sobre el

medi ambient

El certamen tampoc s´ha oblidat de la gastronomia. L´establiment calafí Ecoment ha preparat amb

plaques solars un EcoDinar Solar a base de fideuà i paella, mentre que BioCarn, Carn de Vedella

ecològica, ha servit mini hamburgueses de vedella ecològica i Clorofeeling ha ofert xarrups de clorfil·la

de blast i sucs de fruita i verdura ecològica.

La primera EcoFira de Calaf, l´única de la comarca de l´Anoia i l´Alta Segarra, ha estat organitzada per

l´Ajuntament de Calaf amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L

´objectiu es convertir el certamen en el punt de trobada de persones i professionals que, des d´àmbits

diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país. A part dels expositors,

la fira ha comptat amb activitats paral·leles com l´observació astronòmica del sol i ponències

temàtiques, on el meteoròleg Francesc Mauri ha estat el gran reclam.
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Èxit rotund de la primera edició de l’EcoFira
Calaf

Calaf va celebrar aquest diumenge la seva primera EcoFira amb un gran èxit de

visitants que durant tot el dia van recórrer els 65 estands del certamen, dedicats a

productes i serveis ecològics. La jornada va començar al matí amb la recepció oficial de

les autoritats a l’edifici consistorial, entre les quals hi havia diferents alcaldes i regidors

de municipis veïns i el diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, que

va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament. Seguidament, la delegació va fer oficial

l’obertura de la mostra amb una passejada que va servir perquè poguessin visitar tota

la mostra.

En total, 65 expositors de diferents sectors d’arreu de

Catalunya ubicats en tot el carrer Raval de Sant

Jaume. Els visitants podien descobrir una gran

diversitat de productes i serveis ecològics. Des de

l’alimentació i la gastronomia, passant per les energies

11/04/2016
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renovables, la bioconstrucció, l’aprofitament forestal, la calefacció ecològica, les

bicicletes de bambú i elèctriques, els sorrejats eco i l’aigua de mar, fins a temes de salut

ambiental o assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a l’ecologia i el

medi ambient.

La proposta, organitzada per l’Ajuntament de Calaf amb el suport de la Generalitat i la

Diputació de Barcelona, es va convertir en un aparador i en el punt de trobada de

persones i professionals que, des d’àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat

ambiental, social i econòmica del país.

Activitats paral·leles

A més dels expositors, els milers de visitants de l’EcoFira van poder participar en una

vintena d’activitats paral·leles que es van programar durant tot el diumenge. Així, van

veure com es fan les escultures de fusta amb motosserra, com funciona la

bioconstrucció amb tàpia i tovots o com es pugen els murs de pedra seca. A més, van

poder prendre part en diferents tallers com el d’horts urbans, els d’artesania amb

reciclatge, d’ecocuina i de meteorologia. Les bicicletes van ser un altre dels atractius de

l’EcoFira, tant per les bicicletes fetes de bambú com les elèctriques que, qui volia, les

podia provar.

Els més petits van poder gaudir de diferents propostes pensades especialment per a
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La primera edició de l’EcoFira que se celebra a Calaf ha portat un grapat de productes ecològics i divulgació en aquest àmbit al municipi, al

carrer del Raval de Sant Jaume i a la plaça dels Arbres. Durant el dia de la fira, aquest diumenge 10 d’abril, hi ha hagut 63 expositors, 12

conferències temàtiques com la que ha fet el meteoròleg Francesc Mauri sobre el canvi climàtic i 20 activitats paral•leles com tasts de

productes, demostracions tallers i dos espectacles infantils. Entre els expositors, s’han pogut veure estands d’alimentació, energies renovables,

bicicletes de bambú i elèctriques, artesania del reciclatge, salut ambiental i altres tipologies de productes ecològics.

L’EcoFira va néixer a Òdena i aquest és el primer any que es fa a Calaf. El municipi vol posicionar-se com un referent entre els certamens en

l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
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