Setmana Bio per l’alimentació ecològica

Menjadors ecològics i de
proximitat: com fer-ho
possible
Jornada tècnica en línia
Dimarts 20 d’octubre de 2020

Presentació
En el marc de la Setmana Bio,
dedicada
a
la
valoració
i
sensibilització
dels
productes
ecològics,
s’organitza aquesta
jornada per tal de donar resposta a
diferents qüestions pràctiques que es
plantegen per part dels gestors dels
menjadors comunitaris, que volen
potenciar l’ús del producte ecològic i
de proximitat: des de la seva
introducció en els menús, al seu accés
en les zones de muntanya, com és el
cas del Pirineu.
Per tant aquesta jornada s’adreça
especialment als consumidors, però
també als productors i elaboradors
d’aliments ecològics i de proximitat,
per les oportunitats de negoci i de
sinergies, tot aprofitant els valors i la
sostenibilitat dels productes bio i de
proximitat, a l’hora que contribueixen
al desenvolupament del sector agrari i
al manteniment de la població rural.

Organització

Programa
18.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Núria Fontanet Colell, coordinadora territorial a l’Alt Pirineu i
Aran del DARP.
Sra. Josefina Lladós Torrent, presidenta del Consorci GAL Alt Urgell
- Cerdanya.
18.10 h La gestió de menjadors ecològics i de proximitat. Projecte del
“Tros al Plat”, Pallars Sobirà
Sra. Anna Palau Vila, tècnica de Dinamització Ocupacional del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
18.40 h Com organitzar un menú saludable a l’escola i a casa
Sr. Jordi Tomàs Aubet, cap de restauració de Cerdanya EcoResort,
col·laborador d’IAUSA i dietista.
19.10 h Torn de preguntes
Moderadora: Sra. Eva Murcia Soler, tècnica del Consorci GAL Alt
Urgell - Cerdanya.
19.30 h Finalització de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula
virtual des d’on podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb:
 L’Oficina Comarcal de la Cerdanya, Tel.: 972 88 45 50,
A/e: anna.carmona@gencat.cat
 El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, Tel.: 973 35 57 98,
A/e: emurcia@cauc.cat
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