Jornada dones del Món Rural

Innovem a través dels productes de
les dones rurals a la Catalunya Central
Seminari tècnic
SANT FRUITÓS DE BAGES, 7 de novembre de 2018

Presentació
Fundació Alícia ens ofereix una
jornada
entorn
l’elaboració
i
transformació de productes provinents
de l’agricultura i ramaderia de la
Catalunya Central, utilitzant la cuina
com a eina de transformació i creació
de coneixement.
La jornada té com a objectiu fomentar
la creativitat i la innovació, afavorir
l’intercanvi d’experiències i donar
eines de cuina i consells per
l’elaboració de receptes sanes i
pràctiques per al dia a dia.
La jornada s’adreça principalment a
les dones rurals. Aquestes dones que,
a més de ser productores, elaboren,
comercialitzen, i fins i tot cuinen el seu
producte. Oferim una jornada on
partint de la producció primària,
innovant i elaborant a la cuina,
aconseguim una alimentació bona,
sana, sostenible i ràpida a partir dels
productes de la nostra terra.

Programa
9.30 h Benvinguda, presentació de Alícia i visita a les instal·lacions
10.00 h Taller: tendències i eines creatives aplicades a la innovació
gastronòmica a través de la cuina
Sra. Adriana Galvez, Fundació Alícia.
Sra. Ana Lobato, Fundació Alícia.
10.45 h Part pràctica: pensar i dissenyar per grups un plat a partir d’uns
productes determinats utilitzant una de les eines vistes en el taller.
11.15 h Pausa - cafè
11.30 h Taller: alimentació bona, sana, sostenible i ràpida
Sr. David Gil, Fundació Alícia.
Sra. Ana Lobato, Fundació Alícia.
12.00 h Part pràctica: cuinar per grups el plat dissenyat a la part pràctica
anterior fent servir noves tècniques i creant un plat innovador.
13.00 h Pausa
13.15 h Com donar valor al territori a través dels productes de la terra
Sr. Toni Massanés, Director General de la Fundació Alícia.
Sr. Joan Ribas, Dr. en antropologia, Àrea de Patrimoni Fundació
Alícia.
14.00 h Conclusions de la jornada i cloenda

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

14.30 h Dinar

Lloc de realització
Auditori i cuines de la Fundació Alícia
Món Sant Benet – Camí de Sant Benet s/n
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

Col·laboració
Inscripcions
Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament, abans del 2 de
novembre a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/nifyddO8X7rOYnue2
En el moment de la inscripció caldrà ingressar la quantitat de 20€ en
concepte de dinar.

@ruralcat

189123 / 3,50
1234 / 3,00

