148a Fira de Sant Josep. V Aplec de joves al camp

Alimentem el nostre projecte
professional!
Quins ingredients et falten?

Jornada tècnica
MOLLERUSSA, dijous 19 de març de 2020
Presentació
L’Aplec de Joves al camp celebra la seva
cinquena edició, dins de la Fira de Sant
Josep de Mollerussa, i enguany lligat a
l’elaboració de l’Estratègia Alimentària de
Catalunya.
Seguint el format participatiu de les
edicions anteriors, els i les joves
assistents podreu debatre i aportar idees
sobre un tema, el de l’alimentació, que és
clau per al vostre projecte professional i
que té una ressonància social de gran
abast.
Convidem l’alumnat dels cicles formatius
vinculats amb els temes agraris,
d’indústria alimentària, de comerç i
màrqueting, de nutrició i de restauració a
donar veu a les inquietuds i idees en
relació amb aquest tema, i també molt
especialment fem una crida a les
persones
joves
que
ja
treballen
vinculades amb el món agroalimentari en
qualsevol de les seves vessants
(productiva, comercial, de serveis).
Les línies de treball i conclusions del
debat seran recollides i integrades en
l’Estratègia Alimentària de Catalunya, junt
amb la resta d’idees que, de forma
participativa, també s’estan recollint arreu
del territori.
Vine a alimentar el debat!

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament d’Educació

Col·laboració

Programa
9.00 h Recepció i acreditació de les persones assistents
9.30 h Benvinguda
Il·lm. Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DARP.
Sr. Joan Lluís Espinós, director general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Dept. d’Educació.
9.45 h Presentació del Pla Estratègic de l’Alimentació
Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
10.00 h Ser rural i sortir-se’n
Peyu, humorista i formatger.
10.45 h Taules de debat, amb esmorzar inclòs:
 Alimentació saludable. Ens alimentem com voldríem? Quines






limitacions tenim per consumir aliments sans i de qualitat?
Produir de forma sostenible i amb visió de futur. Estem
preparats per alinear-nos amb les tendències d’alimentació futures?
Ens estem preparant per produir de forma encara més sostenible?
Aliances per produir, vendre, comprar. Quina és la nostra
relació amb els actors de la cadena alimentària del nostre territori?
Com podem promoure la col·laboració entre ells?
Autosuficiència i autoestima alimentària. Com podem prestigiar
els nostres productes? Com podem promoure el seu consum?

12.30 h Conclusions i fi de la jornada

Lloc de realització
Teatre l’Amistat
Carrer Ferrer i Busquets, 90-92
25230 MOLLERUSSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través d’aquest
formulari online.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Formació Agrària
(formacioagraria.rrhh@gencat.cat – Tel.: 93 304 67 00)

@ruralcat #alimentaciofutur
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