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Manlleu acull la segona Fira de les
Merdes de Catalunya
Serà un punt de trobada de diversos col·lectius d'arreu del país que lluiten per la
sostenibilitat del territori | Hi haurà paradetes de les entitats, una taula rodona
sobre diferents problemàtiques ambientals i altres actes amb un toc d'humor que
acabaran amb una entrega simbòlica de premis a les comarques més
contaminades
L'Embarcador del Ter de Manlleu acull aquest dissabte la segona edició de la Fira de les Merdes
de Catalunya, una trobada de diferents entitats que lluiten contra les formes nocives de producció
per una vida cada dia més sostenible. La d'aquest dissabte recull el relleu de la primera edició de
la Fira de les Merdes (https://directa.cat/actualitat/quatre-centes-persones-denuncien-lurgellmerda-generada-pels-purins-residus-industrials) celebrada l'any passat a la Figuerosa, a la
comarca de l'Urgell.
Segons explica l'organització, formada per diferents col·lectius de defensa del territori, en aquella
primera edició es va arribar a la conclusió que «la contaminació no entén de fronteres territorials», ja
que en molts casos es podien trobar lluitant en contra d'alguns conflictes que poden semblar
estrictament locals «quan en veritat no ho són». També es va veure que la immensa majoria
d'aquests conflictes sòcio-ambientals parteixen de la mateixa base: un model econòmic que
prioritza el benefici econòmic privat enfront de l'interès comú. Aquesta lògica d'espoli, diu el
comunicat, no només està deteriorant el territori i les condicions laborals i de vida de les majories
socials, sinó que també té unes conseqüències cada vegada més greus sobre la salut. Finalment
a la Fira es va començar a confeccionar el mapa de les merdes de Catalunya
(https://goo.gl/z7rxZe) . Tot plegat amb un toc d'humor «per poder digerir millor les problemàtiques
i treure'n solucions».
La II Fira de les Merdes de Catalunya pretén ser un pas endavant en el grau d'implicació i
coordinació dels grups i persones participants, així com de cara a l'enllaçament i recolzament de les
múltiples lluites en defensa de la natura i del territori que es donen per tot Catalunya. La joranda
començarà a les 10 del matí amb l'arribada de les entitats. Tot seguit, d'11 a 2, hi haurà el micro
obert per respondre a la pregunta «Quina és la merda que us ofega?» i debatre entorn a
«Alternatives: descomponem les merdes». Durant tot el matí també hi haurà a l'Embarcador del
Ter parades d'entitats en defensa del territori, tallers i activitats infantils, servei de bar i s'anirà
actualitzant el Mapa de les Merdes de Catalunya.
A la tarda, després del dinar popular, a les 4 hi haurà una trobada d'entitats significativament
titulada «Menys xerrar, més xerrac», i tot seguit, al Museu Industrial del Ter, una taula rodona
sobre «Territoris Emmerdats». A 2/4 de 7, després de la taula rodona, hi haurà una performance
titulada «Els emmerdats» i una projecció de vídeos de projecte que opten a «La merda DO més
grossa de Catalunya». A 2/4 de 10 es tancarà la jornada amb l'entrega dels premis «Declaració
d'una comarca com a zona catastròfica» i «Declaració d'una comarca com a compostadora
territorial».
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