Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

TROBADA SECTORIAL
(diumenge 26 de març de 10:00 – 14:00, activitat gratuïta però cal inscripció prèvia)
Aquesta activitat tindrà lloc diumenge 26 de març al matí, i és la única activitat, de
totes les previstes, que es desenvoluparà el diumenge. Tota la resta tindran lloc només
el dissabte 25 de març.
Així, en un ambient de tranquil·litat tots aquells que d’alguna manera o altra formem
part del sector de les plantes silvestres, les varietats agrícoles tradicionals, i els seus
usos, tindrem l’oportunitat conèixer-nos i generar un espai de treball i de debat que
ens permeti analitzar quines són les fortaleses i febleses del sector en general i de de
cadascun dels seus àmbits més concrets. En format de petits grups de treball definirem
conjuntament quines són les necessitats bàsiques i prioritats d’actuació en cada cas,
per tal de poder generar sinèrgies que ens permetin encarar amb més solidesa els
reptes als quals hàgim de fer front, contribuït així a la consolidació dels diferents
projectes en particular i del sector en general. Que per un cop l’any el dia a dia no
se’ns mengi i tinguem temps de seure i parlar amb tranquil·litat. La trobada acabarà
amb un dinar de germanor.
Una parell de setmanes abans de la Jornada, tots aquells que us hàgiu inscrit a la
Trobada Sectorial rebreu un correu a partir del qual definirem amb exactitud els grups
de treball i les temàtiques a tractar en funció dels vostres interessos, per tal que la
trobada sigui el més profitosa possible d’acord amb les necessitats de tots els que hi
assistirem. En el mateix correu us preguntarem si desitgeu quedar-vos al dinar de
germanor que tindrà lloc després de la Trobada, i us en donarem els detalls.
Us animem a participar d’aquest espai de trobada, moltes gràcies per participar-hi i
fer-nos confiança.
DADES D’INTERÈS
 Cal inscripció prèvia
 Preu: activitat gratuïta
 Diumenge 26 de març de 10:00 a 14:00 al Casal Popular d’Igualada (El Foment)
(Adreça: Rambla Sant Isidre, nº 14)
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