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ENTREVISTA AMB LA IMPULSORA DEL MERCAT DE LA TERRA I Traductora

Dimecres, 22 de juny - 00:00h.

La italiana Chiara Bombardi (Forli, 1971) es va instal·lar a Barcelona per amor i sense saber ni castellà ni català. D'això ja fa 12

anys. Ara compagina les traduccions amb l'hostaleria, però no la de gust i olor de fregits, sinó la vinculada al moviment de

l'ecogastronomia. Aquesta vegetariana impulsa el Mercat de la Terra, que acaba de celebrar la seva tercera edició al Paral·lel i

aposta per fer un mercat estable, per al qual ja compta amb 24 productors d'aliments ecològics.

-El Mercat de la Terra no es considera un mercat qualsevol. ¿Què és, llavors?

-És un projecte internacional, amb aplicació local i basat en la proximitat. Busquem productors ecològics a prop de Barcelona, ens

cenyim a la província. La fruita i la verdura la comprem al Baix Llobregat, als dos Vallès, com a molt al Maresme. Els formatges,

embotits i carns procedeixen del Prepirineu.

-¿Proximitat per aconseguir que sigui més barat?

-No, és per fomentar el consum de varietats locals per ajudar l'agricultor i, sobretot, perquè el producte ecològic es perd quan ve de

lluny.

-¿Per què?

-Les pomes de Xile són ecològiques allà, però no quan arriben aquí, perquè han passat molt temps en frigorífics i han viatjat milers

de quilòmetres, de vegades, més de 30.000. Són pomes que han perdut l'olor, el gust i les vitamines, i són gairebé industrials.

Nosaltres no som antisistema, no volem desmantellar Mercabarna.

—¿Antisistema?

—La gent diu que estem en contra del sistema, però no és així, perquè és impossible canviar-lo. Censurem els intermediaris,

perquè n'hi ha massa, i defensem que el productor tingui un salari digne.

—¿Per exemple?

—El cacau ha de ser de comerç just i que no procedeixi de l'explotació. I els productes d'aquí han de sortir d'agricultors i ramaders

que rebin un sou digne. Que els diners vagin directament a ells, sense intermediaris. La venda directa dignifica el treball de

l'agricultor. A Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) s'estan recuperant llavors de tomàquet i al setembre es farà un tast de 80

varietats.

-¿Com aconsegueixen que els diners vagin directes al productor?

-Fomentem el consum de productes locals als restaurants. El segell Quilòmetre 0 significa, entre altres requisits, que la carta

inclogui cinc plats amb productes de proximitat i no és tan fàcil, perquè es tendeix a abusar de la tonyina, el salmó...

-¿Quants bars tenen aquest aval?

-A Catalunya, 25, dels quals sis corresponen a Barcelona. Tots s'inclouran en una guia que està a punt de sortir publicada.

-No és per tirar coets.

-És veritat. És molt poc per diverses raons: per mandra, per preu i per moda, perquè en l'actualitat pràcticament tots els plats porten

salmó o tonyina.

-El menjar bio és més car.

-No sempre, perquè s'eliminen els intermediaris, però un aliment ecològic s'encareix perquè no s'explota la terra i produeix menys.

Però hi ha grans diferències entre, per exemple, un tomàquet ecològic i un de plàstic. Aquest pot costar 0,90 cèntims el quilo, però
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no té gust de res, és com un producte de fàbrica, i per vendre'l a aquest preu algú ho paga, i és a costa d'explotar el treballador que

el cultiva.

—El menjar saludable i ecològic sembla estar renyit amb els greixos d'alguns menjadors escolars.

—¡Uf! Les escoles ho estan fent molt malament. Hi hauria d'haver una campanya de recollida de firmes i forçar un referèndum

perquè els menús escolars siguin ecològics i saludables. A Itàlia s'ha aconseguit per llei. Aquí la taula de treball Menjador Escolar

Sostenible prepara un canvi perquè el menjar dels col·legis sigui sostenible, amb productes de proximitat i amb menys carn i més

llegums.

-Alguna escola es deu salvar.

-Hi ha casos excepcionals com el centre privat Saint Paul's School, que és el model que s'hauria de seguir. Allà tot és ecològic, fins

i tot la carn, que no és habitual perquè encareix molt el menú. Si és ecològica és tres vegades més cara. Alguns centres només

tenen fruita i verdura bio, però no la carn.

Qui som Treballa amb nosaltres Contacte Avís Legal Publicitat Mapa web
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