Alimentació, salut i
sostenibilitat.
Els productes locals
Jornada tècnica
CORNUDELLA DE MONTSANT, divendres 14
de desembre de 2018
Presentació

Programa

Des del Fòrum Agrari del Priorat i el
Parc Natural de la Serra de Montsant,
us presentem una jornada que pretén
posar en valor els productes locals
mitjançant els beneficis que ens
aporten en clau de sostenibilitat sobre
la salut.

16.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

La jornada s’adreça a tots aquells que
participen en la cadena de circuit curt
de comercialització local, des dels
productors fins als consumidors finals.

17.10 h Productes frescos i de la terra, dieta mediterrània un valor en salut
Sr. Jordi Salas Salvadó. Catedràtic de Nutrició de la Universitat Rovira i
Virgili.

El programa consta de dues
ponències divulgatives i dos casos
pràctics que posaran en relleu l’oferta
de productes locals a l’abast de la
població i el paper dels restaurants en
la seva divulgació, amb especial
incidència sobre el públic que ens
visita.

18.00 h Cas pràctic: vols acreditar el teu negoci?
El valor de la dieta mediterrània a casa vostra
Sra. Rosa Subirats Segarra. Metgessa, AMED - Agència de Salut pública
de Catalunya.

17.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Meritxell Cardona López. Regidora de l’Ajuntament de Cornudella
de Montsant i consellera al Consell Comarcal del Priorat.
Sr. Ferran Mestres Vizcaino. Coordinador del Fòrum agrari del Priorat.

18.45 h Pausa amb tast de productes locals
19.15 h D’aliment a medicina
Sra. Anaïs Estrems Garcia. Responsable del Jardí de les Bruixes.
20.00 h Cas pràctic: nou Catàleg de Montsant a Taula, productes locals
Sra. Mireia Vilamala Requena. Tècnica del Parc Natural de la Serra de
Montsant.

Organització

Lloc de realització
Ajuntament de Cornudella de Montsant
C/ Compte de Rius 10
43360 - CORNUDELLA DE MONTSANT

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Fòrum agrari del Priorat. Tel:693711034. - A/e: forumagrari@gmail.com
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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