Comercialització dels Productes
Ecològics i aproximació als
menjadors escolars
Jornada tècnica
BERGA, dilluns 29 d’abril de 2013
Presentació
Continuació del projecte iniciat l’any
2011 dels Aliments Ecològics als
menjadors escolars del Berguedà.
Ampliant el projecte i els objectius es
volen donar les eines necessàries als
productors ecològics per facilitar i
fomentar la comercialització dels seus
productes a nivell comarcal i
intercomarcal.
La intenció és aproximar els productes
ecològics als menjadors escolars amb
la presentació del Projecte Tasta el
Garraf a l’escola, una experiència
similar a la què ens agradaria
desenvolupar a la nostra comarca.
La jornada destinada als productors
ecològics, centres educatius de la
comarca, gestors de menjadors
escolars, AMPAS i públic en general
consistirà en la presentació de dos
projectes: LlotjaPAE.cat i Tasta el
Garraf.

Programa
18.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació – refrigeri ecològic
19.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Casòliva i Armengou, cap de l'Oficina Comarcal del
Berguedà del DAAM.
19.15 h Presentació del Projecte Tasta el Garraf a l’escola. Aproximar el
producte local i de qualitat als menjadors escolars de la
comarca
Sra. Nati García, cap d’Àrea de Serveis Personals del Consell
Comarcal del Garraf.
Sra. Fina Fuster, tècnica d’Empresa de NODE Garraf; Agència de
Desenvolupament.
Experiència d’un participant del Projecte
Precs i preguntes
20.00 h llotjapae.cat, Mercat virtual de productes i serveis
per al sector agroalimentari ecològic
Sr. Ramón Sentmartí, responsable de la gestió del portal llotja
PAE.cat.
Precs i preguntes
20.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Sergi Roca i Vargas, president del Consell Comarcal del
Berguedà.
21.00 h Tast de productes ecològics

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Lloc de realització
Pavelló de Suècia
Pla de l’Alemany, s/n
BERGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Marta López (Tel.: 646255947 – A/e: apicultura09@gmail.com )
També us podeu inscriure a través de la següent adreça:
https://docs.google.com/forms/d/161xoOxVUzjNBd46hFvgFzFaW549ongbp
75RfJal_yEc/viewform

@ruralcat

890 / 2,00

