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DADES D’INTERÉS
En aquesta cinquena edició del Taller Transversal de Sostenibilitat es vol fer una 
reflexió interdisciplinària sobre el tema proposat per la FAO per al Dia Mundial 
de l’Alimentació 2013: “Sistemes alimentaris sostenibles per a la seguretat 
alimentària i la nutrició”. A través de la recerca, l’escolta i el diàleg amb experts 
de diferents disciplines, s’estudiaran, entre d’altres, les qüestions següents: Quina 
relació hi ha entre el malbaratament alimentari i la justícia social? Què és la 
petjada ecològica alimentària i com la podem disminuir? Com pot ser que el 2013 
encara hi hagi 870 milions de persones que pateixen desnutrició greu? Com es pot 
contribuir des de cada àrea del coneixement a la justícia alimentària? Quina relació 
hi ha entre els models de desenvolupament humà i la degradació del medi natural?

10.00 h Conferència col·loqui “Justícia alimentària en un món amb 
recursos naturals limitats”.

 Sr. Gonzalo Fanjul, economista, activista i investigador
 Lloc: Aula Magna

12.00 h Taula rodona interdisciplinària “Podem fer una alimentació 
sostenible i saludable i al mateix temps solidària?”

 Dra. Silvia Bañares, experta en Dret Alimentari
 Dr. José Juan Rodríguez, expert en Salut i Alimentació
 Sra. Gemma Salvador, experta en Educació Nutricional
 Sr. Raúl Lozano, expert en Empresa Alimentària
 Moderadora: Dra. Dolors Navarro-Rubio
 Lloc: Saló de Graus

13.30 h Concurs i presentació de projectes de recerca fets per alumnes: 
“Alimentació: cultura, distribució equitativa i salut”.

 Lloc: Aula Jardí

16.00 h Taller interdisciplinari “Pensa. Alimenta’t. Estalvia.”
 Dr. Salvador Vidal, expert en dinàmiques de grup
 Sr. Antoni Paris, expert en comunicació ambiental
 Lloc: Saló de Graus

17.30 h Berenar sostenible
 Lloc: Aula Jardí

PROGRAMA

Lloc 
Campus Barcelona 
Immaculada, 22

Aula Magna, Saló de 
Graus i Aula Jardí

Adreçat 
A tota la comunitat 
universitària (alumnat,  
PAS, PDI)

Coordinació 
Dra. Sílvia Albareda 
sostenible@uic.es
salbareda@uic.es

Reconeixement  
La participació a la 
jornada sencera, 
juntament amb la 
presentació d’un 
projecte de recerca, 
dóna opció a l’obtenció 
de menció com a 
suplement al títol.

Inscripció al taller  
i les bases del concurs 
de projectes 
www.uic.es/sostenible

Ho organitza Hi col·labora
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