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PRESENTACIÓ PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ

Centre Cívic Pla de Palau
C/ Saragossa, 27
Girona (Gironès)

INSCRIPCIONS

L’assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure’s
abans del dia 12 de març a la Caseta de la Devesa,

trucant al telèfon  972 221 866
o al web http://www.girona.cat/caseta

Les places són limitades.

Aquesta jornada vol ser el marc per donar a conèixer diferents
estudis i experiències en temes d’horts ecològics, amb
l’objectiu que s’obrin les portes del coneixement d’aquesta
temàtica.

La jornada està adreçada al professorat d’educació primària
i secundària, estudiants universitaris, educadors i educadores,
personal tècnic de medi ambient, agricultura, salut, profes-
sionals de la restauració, gent gran i en general a ciutadans
i ciutadanes interessats en el tema.

9.30 h. Presentació de la Jornada.

Sra. Núria Terés, regidora d’Educació de l’Ajuntament
de Girona.

Sr. Josep Guix, coordinador i representant institucional
a Girona dels Serveis Territorials d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural.

Il.lma. Sra. Anna Pagans, alcaldessa de l’Ajuntament de
Girona.

10.00 h. La revolució dels horts escolars ecològics.

Sra. Montse Escutia, enginyera agrònoma, autora del
llibre “L’hort escolar ecològic”.

11.00 h. Esmorzar ecològic.

11.30 h. Una  experiència d’aprenentatge-servei, IES Narcís
Xifra-Escola Bressol El Pont.

Sr. Miquel Castillo, professor de l’IES Narcís Xifra.

12.00 h. L’horticultura com a eina terapèutica en persones
dependents.

Sra. M. Rosa Coromina i Camps, psicòloga, màster en
gerontologia social i directora de Jubilus Gerontologia.

12.30 h. Menjador escolar ecològic i el nostre hort com a
recurs.

Sra. Lola Puig, mestra, terapeuta i cuinera especialitzada
en alimentació ecològica.

13.00 h. Som el que sembrem. Experiència d’hort biodinàmic.

Sr. Joan Salicrú, enginyer tècnic agrícola i tècnic assessor
de l’IES Santa Eugènia.

13.30 h. Hort i Cultura, recurs educatiu de l’Ajuntament de
Girona. Un cas pràctic: l’hort de l’escola Montfalgars.

Sra. Montserrat Bofill, tècnica assessora del projecte.

13.45 h. L’hort de l’IES Santiago Sobrequés i visita a l’hort.

Sr. Josep Vicenç, professor de l’IES Santiago Sobrequés.

14.30 h. Cloenda de la Jornada.


