Nova pagesia i cuina
compromesa
Jornada tècnica
BURG, 16 i 17 de juny de 2013

Presentació
La jornada “Nova pagesia i cuina
compromesa” té per objectiu reunir totes
aquelles persones interessades en la
teoria i la pràctica d’aquests dos
conceptes emergents.
La jornada parteix del convenciment de
que menjar és una acció directa de
política agrària i de que els petits canvis
són poderosos. L’organització de l’acte
respon a una necessitat nascuda des
de diferents persones que treballen tant
en el món agrari com en el de la
restauració a partir d’una voluntat de
canvi, d’aprenentatge i de compartir
coneixements.
Des de l’organització animem a totes les
persones que tinguin ganes de fer de la
cuina compromesa el seu full de ruta a
assistir-hi. El seminari està dirigit
sobretot a pagesia i persones
vinculades a la restauració. Tanmateix
trobem interessant la participació de
persones que des d’altres àmbits, com
l’acadèmic o el sector públic, treballin
aquestes temàtiques.

Organització

Programa
Diumenge 16 de juny
9.00 h Esmorzar amb contingut: aliments amb noms i cognoms
10.30 h Qui decideix allò que mengem?
Sra. Esther Vivas, periodista i experta en polítiques agrícoles i alimentàries.
11.15 h Pagesia i restauració: el camí cap a la cuina compromesa
Sra. Neus Monllor, doctora en geografia i medi ambient i directora de
l’Espai Tomata.
12.00 h Debat
14.00 h Dinar, a càrrec d'Slow Food Pirineus.
17.00 h 1a sessió de treball en grup en base a metodologies participatives
Sr. Guillem Tendero, membre de l’Aliança per la Sobirania Alimentària de
Catalunya i expert en metodologies participatives.
19.30 h Descoberta entorn els vins, dels cellers Solà Clàssic i Mas la Caçadora.

Dilluns 17 de juny
9.00 h Esmorzar amb contingut: els transgènics a les nostres cuines.
10.30 h 2a sessió de treball en grup en base a metodologies participatives
Sr. Guillem Tendero.
13.00 h Cuina en viu, a càrrec de cuiners i cuineres Km0-Slow Food.
14.00 h Dinar-degustació-tertúlia (a l’Espai Tomata)
16.00 h Tast d’infusions, a càrrec de Sambucus.
17.00 h Clownclusions, a càrrec de Claret Papiol.

Lloc de realització
La Caseta de la Coma de Burg
Plaça de les escoles s/n
25595 - BURG (FARRERA)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament contactant amb:
Neus Monllor (Tel.: 692974183 – A/e: neus@laccb.cat - www.laccb.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions
a jornades PATT de RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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