
NOVEMBRE
29BIOCANTEENS 

PROGRAMACIÓ
Lloc: Unió de Cooperadors de Gavà

9:30 | Recepció
Presentació i moderació 
 Adam Martín Skilton: Periodista expert en alimentació i nutrició

Benvinguda institucional
 Gemma Badia: Alcaldessa de Gavà

10:00 | BioCanteens. Programa europeu d’intercanvi d’experiències amb 
           l’objectiu d’impulsar els àpats escolars sostenibles 
 Àngels Gras: tècnica d’internacionalització a l’Ajuntament de Gavà 
 i coordinadora del projecte BioCanteens

 Marta Ibañez: agrònoma experta en la implementació de projectes
 d’alimentació sostenible i col·laboradora al projecte BioCanteens

10:30 | Horta Cuina. Projecte dirigit a facilitar la connexió entre el sector productiu  
   local i els centres escolars de l'Horta de València 
 Pedro Lloret: Tècnic d'investigació i dinamització territorial al Centre 
 d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional 

11:00 | Pausa Cafè

11:20 | Menjadors més sans i sostenibles de Barcelona. Projecte participatiu de   
 l’Ajuntament i l’Agencia de Salut Publica de Barcelona per promoure   
 l’alimentació equilibrada, saludable i sostenible tant a l’escola com a casa
 Pilar Ramos: Tècnica de salut pública, al Servei de Salut Comunitària de   
 l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

11:50 |  Escola Germans Corbella de Cardedeu. Experiència inspiradora on treballen   
 conjuntament famílies, escola i empresa gestora del menjador per impulsar  
 un canvi en l’alimentació 
 MªJosé Sánchez Acevedo: membre de la xarxa Chef 2030 i cap de Cuina 
 d’F.Roca a l'escola Germans Corbella de Cardedeu 

12:30 | Visita al mercat de pagès de Gavà i showcooking amb una proposta de   
 menú escolar amb productes de temporada
 Nani Moré: Co-fundadora de Menjadors Ecològics i impulsora de la xarxa   
 Chef 2030   

 Kiku Busquets: xef de la xarxa Chef 2030

17:30 |  Xerrada: La influència de l'exposició a toxics en l'alimentació i la vida   
 quotidiana.
 Nicolás Olea: Metge i catedràtic de la Universitat de Granada i investigador  
 de l'Institut d'Investigació Biosanitari

 Taller educatiu per infants de 6 a 12 anys: "Malbaratament alimentari"
 Fundació Espigoladors
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INSCRIU-T’HI!

*programa provisional subjecte a canvis

ACTE FINAL BIOCANTEENS: TRANSICIÓ CAP A UNS 
MENÚS ESCOLARS MÉS SANS I SOSTENIBLES


