Menjadors escolars:
alimentació sostenible i de
proximitat, un repte de
futur o una realitat?
Jornada tècnica
BELLVER DE CERDANYA, 21 de juny de 2018
Presentació
Els
menjadors
escolars
també
requereixen un canvi de visió dels
seus
objectius
alimentaris
i
pedagògics, així és com neix aquesta
jornada tècnica.
A nivell territorial es va impulsar a
inicis del curs escolar un projecte que
canvia de mica en mica la filosofia
dels menjadors escolars a l’Alt Urgell i
Cerdanya: www.mengemdaqui.cat.
En aquesta jornada es vol debatre
sobre la necessitat de que els infants i
joves que es queden a dinar al centre
educatiu puguin rebre una alimentació
sana, variada, sostenible, equilibrada,
al mateix temps que estigui ben
cuinada i treballada amb uns valors
pedagògics per part de l’equip de
monitoratge.

Programa
18.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.35 h Degustació d’un exemple de menú escolar
18.55 h Presentació de la Jornada
Sra. Laia Serra Domingo. Regidora d’Educació, Medi ambient i
Muntanya, Ajuntament de Bellver de Cerdanya.
Sr. Ramon Moliner Serra. Vicepresident del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya.
19.00 h Resultats del projecte “Mengem d’aquí 2017-2018” i presentació del
“Mengem d’aquí 2018-2019”
Sra. Elena Roura Carvajal. Fundació Alícia.
Tècnics Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya i Consells Comarcals Alt
Urgell i Cerdanya.
19.30 h Sobirania alimentària i menjadors escolars
19.50 h Experiències de menjadors escolars sostenibles (d’autonomia
dels infants i de proximitat)
Representants de l’empresa 7 i tria.
Representant dels proveïdors locals Alt Urgell – Cerdanya.
20.20 h Espai obert de debat
Conduït per tècnics de les entitats.
21.00 h Fi de la Jornada

Organització

Col·laboració

Lloc de realització

Inscripcions

Centre Cívic Escoles Velles
Carrer Escoles, 6
25720 BELLVER DE CERDANYA

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del següent
enllaç https://goo.gl/forms/2X7Q6aCYxAAOIPQI2, també podeu demanar més
informació al Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
(Tel.: 973 353 112 o 972 884 884 - A/e: cauc@cauc.cat).
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