
Gandia (26/04/2012)-. La FiGA vol commemorar el Dia Internacional de 
la Lluita Camperola. Per este motiu demà divendres a les 20.00 hores al 
l’Aula de Cultura de l’Ajuntament de Benirredrà presenta la xarrada:
Tornem al camp: experiències i propostes.

El format proposat per la Fira Autogestionada de Gandia consisteix en 
que els propis productors ens expliquen la seua tasca i quines són les 
seues motivacions durant 6 minuts i després 4 per a preguntes dels as-
sistents. Una vegada realitzades les quatre tandes de 10 minuts quedarà 
obert un torn de paraula per a interactuar entre tots.

Els ponents que intervindran explicaran les seues experiències són:

Pep Martí, de la Granja Experimental Ecològica La Peira.
Toni Boluda, de El Bancalet.
Xavier Mateu Bertomeu Blay, productor i exportador de cítrics ecològics.
Jordi, de La Finca Ecològica d’Alcoi.

La FiGA s’ha marcat com objectiu principal d’este acte donar a conéi-
xer noves iniciatives per a dinamitzar el camp i recuperar-lo, així com 
apropar consumidors i productors d’aliments ecològics. D’esta manera 
potenciar el consum de productes locals i que respecten el medi ambient 
i la salut de les persones. En definitiva crear una xarxa de consum. Cal 
recordar que a menor siga la distància fins al consumidor final menor 
serà l’empremta ecològica. Un tema que deuria ser prioritari per als estats 
moderns. A l’Estat Espanyol s’entrà en dèficit ecològic el passat cap de 
setmana. El que suposa que ja s’han gastat els recursos propis per a l’any 
2012, a hores d’ara estem en deute amb el planeta.

Amb esta iniciativa la Fira de Gandia Autogestionada forma part de les 
veus que cada 17 d’abril, des de 1996, recorden l’assassinat al Brasil de 
camperols i camperoles. Fet que es convertí en l’espurna per a que dife-
rents col·lectius s’alçaren contra pràctiques inhumanes. El model actual 
de conrear la terra està a debat per insolidari i insostenible amb el planeta 
i les seues gents més pobres. Per això des de la FiGA es vol donar una 
ullada cap a altres maneres de gestionar allò que es produeix.
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Es posarà en comú iniciatives per a dinamitzar el camp i recuperar-lo, 
així com apropar consumidors i productors d’aliments ecològics. D’esta 
manera potenciar el consum de productes locals i que respecten el medi 
ambient i la salut
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Correu electrònic: premsafiga@gmail.com
Telèfon de contacte (David): 625.49.62.13

ENQUESTA

La Fira de Gandia autogestionada busca obrir-se encara més a la ciuta-
dania. Per este motiu s’ha realitzat una enquesta amb una doble fina-
litat. Per un costat saber què volen els veïns i veïnes de la ciutat i per 
l’altra que coneguen millor la FiGA, ja que s’eixirà al carrer a preguntar i 
informar.

Amb l’acte de la xarrada és dona inici al procés i per tant els assistents 
seran els primers en poder respondre al formulari.


