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10 anys de Badaterra, la fira de la bona alimentació i salut 

 

La fira del consum sostenible i del producte de proximitat arriba a la desena edició 

ampliant espais i activitats. Entre les més destacades: el vermouth solidari d’Open 

Arms i el tradicional dinar de pop a la badalonina. En aquesta edició es donarà 

especial importància al benestar persona amb una zona dedicada íntegrament al ioga  

 

 

Els propers 13, 14 i 15 de març, la plaça Pompeu Fabra de Badalona acull una nova 

edició del Badaterra, la fira de la bona alimentació i la salut. Aquest any arriba a la 

desena edició i ho fa augmentant l’espai i les activitats que s’hi fan. Hi haurà tallers, 

expositors, xerrades, activitats i gastronomia perquè els visitants puguin passar tot un 

dia gaudint de productes de qualitat, de teràpies alternatives i conferències sobre la 

crisis humanitària i climàtica. Segons la directora del Badaterra, Anna Ventura, 

responsable d’Evident Events, la idea és que tothom “pugui trobar el seu espai, des 

d’aquell a qui li encanta una mel determinada, fins aquell és un fan absolut del ioga i 

sense oblidar els més petits, que per ells també hi haurà activitats”.  

 

El pop a la badalonina i el vermouth solidari 

Com cada any, i ja va essent un tradició es podrà degustar el pop a la badalonina que 

elaborarà es pescador Ramon Costa, “un plat exquisit que la gent ja espera”. 

Diumenge en canvi, es farà un vermouth solidari en benefici d’Open Arms, l’ONG que 

rescata els migrants que fugen dels seus països pel mar. El vermouth compta amb el 

suport de Patates Corominas.  

 

Abel Mariné, Greenpeace i les ODS 

Entre les novetats d’aquest any, hi ha una xerrada del bromatòleg badaloní i catedràtic 

en nutrició Abel Mariné i un altre conferència de Greenpeace. Seguint la preocupació 

pel medi ambient, els nois i noies del Xirusplai del Círcol Catòlic promouran un seguit 

d’activitats entorn els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, lligats a 

l’Agenda 2030 i que tracten sobre la fam, l’accés a l’aigua, la pobresa… 

Pels més petits hi haurà el jardí Badaterra on podran plantar i endur-se plantetes amb la 

col·laboració d’Agrupació Mútua.  
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Un espai iogui 

A l’edifici de vidre de la plaça Pompeu Fabra hi haurà un espai on s’abordarà tot el que 

té a veure amb el ioga i el benestar: teràpies alternatives, exercicis de rejoveniment, 

cúpules sonores…. 

 

10 anys de Badaterra 

La fira Badaterra va començar el 2010 i amb els anys ha anat creixent sense perdre la 

seva essència. Segons Ventura, és una fira “molt cuidada i en això rau part del seu èxit”. 

“El Badaterra el fan totes les persones que hi participen i les que hi visiten i alguna cosa 

deu tenir si cada any repeteixen”, assegura.  

La desena edició del Badaterra tindrà una doble cita, aquesta primera del mes de març i 

la del mes d’octubre, els dies 16, 17 i 18.  
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