L’APAEM CELEBRARÀ AQUEST DISSABTE AS MERCADAL LA “XVI FIRA DE
PRODUCTES AGRARIS ECOLÒGICS DE MENORCA”

L’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica (APAEM), amb la col·laboració de l’Ajuntament
des Mercadal i el suport del Consell Insular, ha organitzat per aquest dissabte dia 1 d’agost (plaça
Pare Camps, 19’00 h – 23’30 h) la seva cita anual de referència, que enguany assoleix la setzena
edició. La Fira consistirà en un mercat de productes ecològics, amb la participació de dotze
expositors, i diverses propostes de dinamització.
Que la producció ecològica de Menorca passa per un moment excel·lent ho demostren les darreres dades
estadístiques presentades pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), que, els darrers
anys i de manera destacada l’any 2019, avalen l’augment tant del nombre d’operadors com de la superfície
dedicada a l’agricultura i la ramaderia ecològiques a l’Illa.
Enguany, i continuant amb el seu caràcter itinerant, la Fira de Productes Ecològics se celebrarà as Mercadal
amb la participació de 12 expositors: productors, elaboradors, comercialitzadors o entitats que
desenvolupen la seva activitat d’acord amb un model de producció i consum local, mediambientalment
responsable i alimentàriament compromès amb la salut de la societat menorquina. Hi seran presents
botigues com Ecomercat, a més de productors i elaboradors com Productes Ecològics Santo Domingo, La
Marcona, Econserva i Binisín, es Capell de Ferro, Verdures Verger Lloc Nou, Morvedra, Formatges Cas
Ferrer de Sa Font, Es Viver del GOB o el projecte Arbres d’Algendar, i s’hi podran trobar hortalisses de
temporada, fruita, embotits, formatges, melmelades, pa, ous, oli, però també planta autòctona.
La Fira comptarà amb diverses activitats lúdiques o complementàries: una mostra de varietats locals de
Menorca organitzada per la mateixa APAEM, l’exposició Alimenta el canvi a càrrec de Justícia Alimentària
Global, el glosat amb Soca de Mots (19,30 h), la xerrada Som un productor/comerç ecològic a càrrec del
CBPAE (20’45 h) i el concert amb D’Estraperlo (21.30 h) fins a l’hora de finalització.
L’organització d’aquesta fira ha estat possible gràcies al suport econòmic del Consell Insular de Menorca i
la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal, així com a la participació i la feina de les entitats i les
persones associades a l’APAEM.
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