Setmana Bio per l’alimentació ecològica

3 claus per tenir un menjador més
saludable i sostenible amb aliments
ecològics sense incrementar el preu
Jornada tècnica en línia
Dimecres 21 d’octubre de 2020

Presentació
Cada cop hi ha més menjadors escolars
que es plantegen introduir aliments
ecològics i de proximitat en el menú
escolar. Davant aquest repte, se'ns
plantegen moltes qüestions: quins
aliments hi ha disponibles a Catalunya?,
és
possible
introduir-los
sense
incrementar el preu? Cal canviar el
menú? Els infants i les famílies accepten
els canvis? Quines són les experiències
inspiradores? Quins són els potencials i
quines les dificultats?, qüestions que
anirem resolent amb els tres ponents
que ens acompanyaran.
Aquesta jornada s'adreça, a un ventall
ampli de públic interessat en potenciar
els aliments ecològics i de proximitat als
menjadors, des de Administracions
públiques, AMPAS, equips directius de
les escoles, empreses gestores. Fins i
tot als productors i productors ecològics i
de proximitat ja que podria representar
una demanda fixa d'aliments.

Organització

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Marc Bosch de Doria. Conseller delegat de Serveis a les Persones
del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Josep Pena Sant. Director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
9.15 h El preu, la producció i el menú. Consumir aliments ecològics
Sra. Nani Moré. Xef i directora de Menjadors Ecològics.
9.45 h La gestió, l’experiència professional d’Ecomenja
Sr. Joan Maria Ribas. Xef i fundador d’Ecomenja.
10.15 h L'educació, l'acte alimentari. Quan l'alimentació forma part del
projecte de l'escola
Sra. Sandra Ruiz. Directora de l'escola bressol El Rial de Sant Cebrià
de Vallalta.
10.45 h Torn de preguntes
11.15 h Cloenda de la Jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través
de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Ma Carme Bolló Ribé
(A/e: cbollo@gencat.cat )
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