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Cicle de documentals i debats sobreCicle de documentals i debats sobre  Kiss the ground
Projecció documental

Amb la participació de l'Ortiga i la Rural
30 de novembre

Any: 2020
Durada: 1h 15'

Idioma: Anglès(substitulada en castellà)
Dirigida: Rebeca Harrell i Josh Tickell

 

“Kiss the ground” Un documental
inspirador quer revela una solució viable

per recuperar la capacitat natural dels sòls
i produir aliments en abundància.

EmergènciaEmergència
climàtica iclimàtica i

alimentacióalimentació

CASA DE CULTURA 19:00 H

del 9 al 30 de novembredel 9 al 30 de novembre

Un projecte deUn projecte de
Pressupostos participatius 20-21Pressupostos participatius 20-21



Alimentació
a les escoles

Taula Rodona

Amb la participació de

Gabor Smit: dietista naturòpata, formador,
consultor de menjadors escolars i activista
alimentari. 

Paidos: oferta de menjador escolar amb
valors sostenibles, promovent l’alimentació
saludable.

Amanda de Luis: membre d’"Escoles per la
Sostenibilitat”, xarxa de sostenibilitat de les
AFAs, (de les escoles públiques de St. Cugat).

9 de novembre

Demain
Projecció documental

16 de novembre

Any: 2015
Durada: 1h 48'
Idioma: Francès (substitulada en català)
Dirigida: Cyril Dion y Mélanie Laurent 

Un equip de 6 persones busca el per què de
la catàstrofe natural que estem vivint i
durant el seu viatge coneixen persones que
estan reinventant l'agricultura, l'energia,
l'economia, la democràcia i l'educació i
veuen com podria sorgir un nou món.

Impacte del
consum de carn

Taula Rodona

Amb la participació de

Jordi Bigues: periodista, ecologista i
activista.

Arantza Muñoz: dietista especialitzada en
dietes veganes i vegetarianes.

Àlex Estrella: fundador de “Chichita foods”,
una nova marca de carn vegetal vegana.

Míriam Fabà: creadora i xef de
“Veganeando”, un projecte de difusió de la
dieta vegana enfocada en l’alimentació 100%
vegetal.

 23 de novembre

 "Quin és l’impacte ambiental de
les diferents dietes? Què passaria si

tothom deixés de consumir carn?
Tindria algun impacte sobre la

nostra salut?"
 

"Com ha canviat l’alimentació a
les escoles? Quins criteris es tenen

en compte per fer el menú?
Quines son les preocupacions de

les famílies?"
 

CASA DE CULTURA 19:00 H

CASA DE CULTURA 19:00 H CASA DE CULTURA 19:00 H


