
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                             

Setmana Bio 

 

X Jornades de 
menjadors escolars 
ecològics 

Jornada tècnica en línia Dimecres, 20 d’octubre de 2021 
  

    
 

210686 / 2,25 

 

Programa 

17.00 h Presentació de la jornada 

Sra. Ma Josep de Ribot, Cap del Servei d'Innovació 

Agroalimentària. 

17.10 h Menjadors escolars ecològics en temps de canvi 

climàtic 

Sra. Esther Vivas, periodista i autora de "El negocio de la 

comida". 

18.00 h St. Paul’s School, menjador escolar compromès  

Sr. Marc Esteve, Col·legi St. Paul’s School, Barcelona. 

18.25 h De la terra el producte i al territori s’educa. La pagesia 

del parc de Collserola alimenta les escoles de Sant 

Cugat  

Sr. Josep Gonzalez i Sra. Marisa Cera Ubach, Paidos-

Fundesplai. 

18.50 h Torn obert de preguntes 

19.20 h Cloenda de la jornada 

Sra. Ma Carme Bolló, responsable d’Assessorament i 

Innovació Tecnològica del DACC dels Serveis Territorials de 

Barcelona. 

 

              

 

 

 

Presentació 

Aquest any, celebrem les X 

Jornades de menjadors escolars 

ecològics, que vam iniciar a l'any 

2011, i que al 2020 degut a la 

pandèmia no es varen realitzar. 

Durant aquests anys hem parlat de 

diferents temes com: ¿Que són els 

aliments ecològics?, i la seva 

introducció en els menjadors 

escolars, el preu i la viabilitat d’un 

menú escolar ecològic, ¿podem 

tenir un menjador ecològic a la 

nostra escola?, el paper de les 

administracions locals en la 

promoció dels menjadors ecològics 

i menjadors escolars des de 

l’agroecologia escolar. 

En aquesta jornada parlarem dels 

menjadors escolars ecològics en 

temps de canvi climàtic. 

I després, dues escoles explicaran 

la seva experiència i l'evolució 

durant aquest temps. 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació:  

Sra. Carme Bolló  

Te. 93 409 20 90 

A/e: cbollo@gencat.cat 

 

 

 

Organització 

 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

 
 

              

 

 

Col·laboració 

          

 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=cONz9f8T&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4042891&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:cbollo@gencat.cat

