Els beneficis de consumir
productes ecològics per a
la salut
Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, 17 d’octubre de 2018

Presentació
L’Alt Urgell es caracteritza per disposar
d’una producció agrícola i ramadera de
qualitat que ha perdurat al llarg dels
anys, i que a poc a poc, es va
especialitzant amb sistemes de
producció agrària ecològica i millora
dels canals de comercialització per a
que sigui més fàcil arribar al
consumidor final.
Les dades recollides al Baròmetre
2015 de percepció i consum de
productes ecològics indica que el
consumidor valora molt especialment
l’aspecte saludable dels aliments.

Programa
20.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Núria Fontanet Colell, dinamitzadora de la producció Agrària
Ecològica a l’Alt Urgell i Cerdanya.
20.05 h Els beneficis per a la salut de consumir productes ecològics
Sra. Ivet Ribot Domènech, dietista-nutricionista a l’hospital de
Cerdanya i docent de la Universitat Oberta de Catalunya.
21.00 h Presentació de l’Associació de Productors Ecològics de
Cerdanya i Alt Urgell, PROECO. Diagnosi de les produccions
ecològiques a la comarca i tast de productes ecològics locals
Sra. Roser Bombardó Bagaria, presidenta de l’Associació PROECO.
21.30 h Finalització de la Jornada

Dins de la Setmana Bio i conscients de
la importància de l’alimentació de
qualitat
pel
consumidor
i
la
sostenibilitat
pel
medi
ambient,
s’organitza aquesta jornada, dirigida al
públic en general, amb la voluntat de
donar més informació sobre els
beneficis de produir i consumir
productes ecològics.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Associació de Productors
Ecològics de Cerdanya i Alt Urgell,
PROECO

Lloc de realització
Espai Ermengol
C/ Major 8.
25700 LA SEU D’URGELL

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina Comarcal del DARP de Cerdanya
(Tel.: 972 88 45 50 – A/e: nfontanet@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Ajuntament de La Seu d’Urgell
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