
– ESPAI PER CONSTRUIR 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

DIVENDRES 6 DE MAIG

19:00h Projecció del documental: 
Els nostres fills ens acusaran
de Jean-Paul Jaud. 112 min.

Documental francès sobre la 
primera generació de nens de 

la història que viurà menys que 
els seus pares en haver estat 

exposada des de la infància a 
gran quantitat de tòxics, 

principalment a través de 
l'alimentació.

La introducció de l'agroecologia a les escoles per mitjà dels menjadors escolars i els horts escolars implica una manera d'entendre el món,
de compromís amb les generacions futures i de respecte a la terra. Aquestes iniciatives són una forma d'exercir la nostra Sobirania
Alimentària, entesa com el dret dels pobles a definir les seues pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i
consum d'aliments garantint a tota la població el dret a l'alimentació, sobre la base de la petita i mitjana producció, que respecte a les
pròpies cultures i a la diversitat.

CONSUM  RESPONSABLE I AGROECOLOGIA A LES NOSTRES ESCOLES: 
MENJADORS ESCOLARS, ALIMENTS ECOLÒGICS I PRODUCTES LOCALS 

Les conseqüències sobre la 
salut humana dels productes 

químics de l'agricultura 
convencional i transgènica no

Lloc
Fundació “Sant Isidre”, C/ Enmig 49. Castelló de la Plana

són noves. I encara que el discurs oficial encara ho defensa
com l'única sortida per a l'alimentació mundial i nega els seus
greus efectes secundaris, les proves són cada vegada més
aclaparants.

DISSABTE 7 DE MAIG

10:00h Obertura i projecció del curt d'animació La terra és nostra (4 min.)

10:15h Agroecologia, salut i sostenibilitat mediambiental
Clara Segarra Ortells, educadora mediambiental del Mas de Noguera

11:00h Experiències europees en menjadors escolars ecològics
Marina Guedón, agrònoma, membre del Fòrum Valencià d‘Agricultura
Ecològica i de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.

11:45h Esmorzar amb productes ecològics, justos i locals

12:15h Reflexionant al voltant de la incorporació d'aliments
ecològics i de proximitat als nostres centres educatius
amb la participació de:

•Productors/es ecològics
•Centre docent amb interès i/o experiència
•Representants d'empreses de gestió de menjadors escolars
•Representant de la FAPA Penyagolosa i membres d´AMPA

Modera: Alberto García, tècnic del Servei de Sanitat Vegetal de la 
Conselleria d´Agricultura, Pesca i Alimentació. Membre de la Cooperativa 
El Lledoner i de la Xarxa d´Agroecologia de Castelló

Lloc
Càmera Agrària Local. Av. Verge de Lledó, 16. Castelló de la Plana.

Organitza: Col·laboren: Financen: 
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