Fira BioCultura 2019

IX Jornades de menjadors
escolars ecològics
Jornada tècnica
BARCELONA, dissabte 11 de maig de 2019
Presentació
Aquest any, en el marc de la Fira
BioCultura 2019, tenen lloc les IX
Jornades de menjadors escolars
ecològics.
Durant els últims anys s’han organitzat
diverses jornades tècniques tractant el
projecte de menjadors ja que cada
vegada més hi ha un volum creixent
d’experiències de menjadors escolars
ecològics.
En aquesta jornada parlarem de la
necessitat d’un projecte educatiu per
la transformació dels menjadors en
menjadors
escolars
ecològics.
L’agroecologia escolar proposa que
sigui l’alumnat el protagonista d’aquest
canvi, i veurem exemples de projectes
d’avui en dia en que es treballa per la
participació de l’alumnat en la millora
de la seva pròpia alimentació i en la
sostenibilitat ambiental i social. Aquest
treball es desenvolupa al llarg del
sistema alimentari escolar, i per tant té
lloc tant als patis (als horts), com a les
aules i als menjadors.

Programa
10.50 h Benvinguda als assistents
Sra. Montse Escutia, secretària general de l'Associació Vida Sana.
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
11.15 h Menjadors escolars des de l’agroecologia escolar
Sra. Mariona Espinet, professora de la UAB i membre del grup de
recerca GRESC@.
Sr. German Llerena, Ajuntament de Sant Cugat.
12.15 h Pausa
12.30 h El projecte educatiu de lleure del menjador de l’escola Pi d’en
Xandri
Sr. Josep Gonzalez, Paidos-Fundesplai.
Sra. Marisa Cera Ubach, Paidos-Fundesplai.
13.00 h Taula rodona amb els ponents i torn obert de preguntes
Moderador: Sr. Isidre Martínez i Badia. Responsable de producció
agrària ecològica. Servei d’Ordenació Agrícola.
13.40 h Cloenda de la Jornada

Com cada any, aquesta jornada
pretén ser un punt de trobada entre
els diferents agents que intervenen en
el procés d’introducció/realització del
menjar ecològic a diferents centres
educatius i un lloc per poder compartir
les experiències entre tots els
assistents.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala 4
Palau Sant Jordi
08038 BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
Per assistir a la jornada és necessari adquirir l’entrada d’accés al recinte de
la Fira BioCultura (Preu: 7€) i cal inscriure’s a través dels Serveis
Territorials del DARP a Barcelona:
( Tel.: 93 409 20 90 – A/e: cbollo@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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