Cooperació pagesa i
Menjadors Escolars
Ecològics
Jornada tècnica
CERDANYOLA DEL VALLÈS, dilluns 26 de
novembre de 2018

Presentació
Un
dels
circuits
curts
de
comercialització de la Producció
Agrària Ecològica del país amb més
projecció de futur i més potencial
transformador són els Menjadors
Escolars
Ecològics
(MEE)
que
treballen amb la petita i mitjana
pagesia del territori. Per abastir els
MEE
d'aliments de proximitat,
ecològics, frescos i de temporada una
de les estratègies més eficients que
està desenvolupant la pagesia és
cooperar per treballar de forma
conjunta aspectes com ara la
planificació de cultius o la logística de
distribució.
L'objectiu d'aquesta jornada tècnica és
conèixer, de la mà de la pagesia
implicada en aquest tipus d'iniciatives,
les fòrmules, les virtuts i els reptes de
la cooperació pagesa per abastir els
Menjadors Escolars Ecològics.

Programa
17.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Paul Domènech, pagès agroecològic de Can Domènech (El
Papiol).
Sra. Annaïs Sastre, membre d'Arran de terra. Eines per la
Dinamització Local Agroecològica.
18.15 h L'experiència de la Xarxeta de pagesia agroecològica de
Catalunya
Sra. Maria Giner, pagesa agroecològica de La Kosturica
(Canovelles) i co-fundadora de la Xarxeta de pagesia agroecològica
de Catalunya.
19.00 h L'experiència de Baix Maresme Agroecològic i EcoMaresme
Sr. Gilad Buzi, pagès agroecològic de L'Aurora del Camp (El
Masnou), co-fundador de Baix Maresme Agroecològic i
EcoMaresme SCCL Cooperativa Agroecològica.
19.45 h La dinamització de la comercialització a l'Espai d'Interès
Natural (EIN) de Gallecs
Sra. Gemma Safont, gerent del Consorci de l'EIN de Gallecs.
20.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Vilamú, tècnic de Medi Natural del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola.

Organització

Lloc de realització
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Ctra. de Cerdanyola a Horta, BV 1415, km 2
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç:
http://ves.cat/enBD. Per qualsevol altre consulta
(Tel.: 649911895 - A/e: guillem@arrandeterra.org ).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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