
3
Regió7 | DIUMENGE, 16 D’OCTUBRE DEL 2011

TEMA DEL DIA

La comunitat d’intercanvi de
béns i serveis, Ecoxarxa, va donar
a conèixer ahir al matí el seu fun-
cionament en una de les nom-
broses xerrades que va acollir l’E-
coviure. Així, van explicar davant
d’una trentena de persones en
què consisteix el nou sistema fi-
nancer que han creat.

Ignasi Vilarasau i Esteve Badia,
membres de la comunitat Eco-
xarxa, van ser els encarregats de
conduir la xerrada. En ella van ex-
plicar que actualment la comu-
nitat es compon d’una cinquan-
tena de veïns de la comarca del
Bages que intercanvien  diferents
productes –des d’aliments fins a
accessoris– i serveis –com mas-
satges. Per fer aquests intercanvis,
utilitzen una moneda social que
s’anomena hora i equival a uns
deu euros. Així, és el venedor qui
taxa el producte en funció del
temps que li ha costat adquirir-
lo –i en cas de dubte fa l’equiva-
lència amb el preu que té en eu-
ros– i el comprador decideix ac-
ceptar o no. L’intercanvi de béns
i serveis es fa a través de la web
http://www.ces.org.za i no hi ha
despeses per l’enviament, ja que
els productes es recullen al local
de l’entitat, situada al número 2
del carrer Pedrosa de Santpedor.
A més, cada dos mesos se cele-
bren uns mercats d’intercan-
vi –anomenats mercats de l’Es-
traperlo– a diferents indrets de la
comarca del Bages.

L’objectiu d’Ecoxarxa és cons-
truir una alternativa al model de
vida actual, fora del sistema eco-
nòmic, basat en l’ajuda mútua,
la solidaritat i l’autosuficiència
col·lectiva.
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L’Ecoxarxa
mostra el seu
sistema
d’intercanvi

Centenars de persones van as-
sistir al llarg de la jornada d’ahir
a la fira Ecoviure de Manresa. Si al
matí l’afluència de públic ja va ser
bona, a la tarda va millorar enca-
ra més, i va causar una bona sen-
sació entre els expositors pre-
sents al certamen.

La fira d’enguany disposa de
gairebé un centenar d’expositors.
Així, es poden trobar des de carns

i bolets a encens, calderes de bio-
massa, llibres de teràpia, sistemes
de tractament d’aigua i peces de
roba elaborades artesanalment.
Més de la meitat dels expositors,
però, pertanyen al sector de l’ali-
mentació. Els productes proce-
deixen majoritàriament de Cata-
lunya, encara que també n’hi ha
d’altres comunitats autònomes.

Ahir es van dur a terme més
d’una desena de xerrades, que van
tractar temes vinculats a l’ecolo-
gia, la sostenibilitat i la solidaritat,
i pràcticament totes van tenir una
bona afluència de públic. També
va tenir una molt bona acollida
l’aula gastronòmica, on es van
donar a conèixer trucs i secrets per

cuinar amb aliments ecològics i
de temporada procedents dels
mateixos expositors.

En la jornada d’ahir també es va
dur a terme l’entrega de guar-
dons als millors vins ecològics.  El
primer premi va ser a Collbaix La
Llobeta 2007, de la varietat Ca-
bernet Sauvignon, de la DO Pla de
Bages; el segon, a Valcaliente
criança 2006, de la DO Rioja; i el
tercer, a Pinot Noir 2006, de la va-
rietat Pinot Noir de la DO Pene-
dès. El premi al millor oli ecològic
va ser per a la firma Isul, de la
Rioja.

La fira Ecoviure arribarà avui al
seu punt final. L’horari d’obertu-
ra és de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de

9 del vespre, i l’accés és gratuït. A
banda dels expositors, de la jor-
nada d’avui destaquen les xerra-
des tècniques que, entre altres as-
pectes, tractaran els aliments
transgènics i la creació d’asso-
ciacions de consumidors de pro-
ductes ecològics. A més a més,
també hi haurà una trobada adre-
çada als agricultors, artesans i
tècnics per promoure la tracció
animal en l’agricultura.

Per accedir a l’Ecoviure, l’or-
ganització ha posat a disposició
dels visitants el tradicional servei
de bus gratuït, que connecta el Pa-
lau Firal amb el centre de Man-
resa, avui, diumenge, entre les
10.30 i les 20.00 hores. 

Com a novetat, aquest any s’o-
fereix un servei de bicicletes, tam-
bé gratuït. Es pot utilitzar tant de
pujada al Palau Firal, sortint des
de la plaça de Sant Domènec,
com de baixada del recinte durant
tota la fira.
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La fira disposa enguany
de prop d’un centenar
d’expositors, principalment
del sector alimentari



El certamen arrenca amb una
afluència molt bona de públic

La fira disposa d’activitats també per als més petits
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Un dels estands d’artesania que es poden trobar al certamen d’aquest any
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Una de les aules gastronòmiques que es van celebrar ahir
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Hi ha un servei gratuït de bicicletes per anar a la fira
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