Fira del Pa de Cervera

El pa al segle XXI en
l’alimentació saludable
Jornada tècnica
CERVERA, divendres 15 de juny de 2018

Presentació
El conreu més important a la comarca
de la Segarra és el cereal, que va
evolucionant cap a noves varietats i
també cap a la recuperació de les
tradicionals.
Si bé és cert que el seu destí principal
és per a l’alimentació animal, no hem
d’oblidar la importància dels cereals
en el consum humà.
Des d’aquesta perspectiva la farina, el
pa, ja no són solament un producte
bàsic de la dieta mediterrània sinó que
s’està convertint en tot un aliment amb
molt valor afegit, per al consumidor
que aprecia la seva qualitat i les
distintes varietats.

Programa
10.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.50 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Ramon Royes Guàrdia, paer en cap de Cervera.
Sr. Joaquim Porcar Coderch, cap del servei de Coordinació Territorial
dels ST del DARP a Lleida.
11.00 h El pa, un aliment valorat per tradició i essencial per a la salut
Dra. Antonieta Barahona Viñes, metgessa especialitzada en Nutrició.
12.00 h La qualitat del pa: des de l’elaboració artesanal fins al consumidor
Sr. Manel Serra Escarp, Mestre Artesà Forner.
12.45 h Finalització de la Jornada

En el marc de la Fira del Pa de
Cervera, la jornada queda oberta a
tots els interessats que tindran ocasió
d’intervenir en el torn de precs i
preguntes després de les ponències.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala Francesc Buireu
Plaça Joan Salat
25200 CERVERA

Paeria de Cervera

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida (Tel.: 973 246 650 - A/e: pattstlle.daam@gencat.cat).

Gremi de Forners
de les Terres de Lleida

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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