XIV DIADA
D’AGRICULTURA
ECOLÒGICA
SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA I
AUTOABASTIMENT
DE L’11 AL 18 D’ABRIL DE 2021

DIUMENGE 11 D’ABRIL A LES 11.15H

DIMARTS 13 D’ABRIL A LES 19H

Presentació dels actes de la XIV
Diada d’agricultura ecològica.

Xerrada “Mallorca, una ecoregió?”, a
càrrec d’Aina Calafat, tècnica de la Societat
Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE).

Projecció del documental i col·loqui
“Los últimos de la Mejana”
Intervindran Patxi Uriz (director), Julio Cantos (permacultor),
Javier Pachón (Cineciutat) i Miquel Coll (APAEMA).
“Los últimos de la Mejana” (2020, 96 min.) és un
documental que cerca visibilitzar i donar suport al treball
dels petits hortolans per evitar la seva desaparició. Santi
Cordón és un cuiner que promou projectes per recuperar
la conscienciació sobre la producció local de qualitat a
Tudela (Navarra), preocupat per la pèrdua de sobirania
alimentària. En el seu viatge, visita altres llocs, com
Catalunya i Mallorca. Patxi Uriz és fotògraf i documentalista
i va rebre el Premi Goya al Millor Curtmetratge
Documental l’any 2016 amb “Hijos de la Tierra”.
Veure tráiler: www.vimeo.com/379354239
Lloc: CineCiutat (c/ Emperadriu Eugènia 6, S’Escorxador, Palma)
Preu: 6€ entrada general i 4€ entrada per
a socis de Cineciutat i socis d’APAEMA.
Reserva i compra d’entrades a https://www.
reservaentradas.com/sesiones/islas-baleares/cineciutat/
los-ultimos-de-la-mejana/2236?proximamente=true&

A continuació, “Horts socials i horts escolars. Espais
de transformació”, a càrrec de Tomeu Perelló i Laus
F. Gomila (APAEMA) i Julio Cantos (permacultor).

DIMECRES 14 D’ABRIL A LES 19H
Presentació i visita virtual de S’Obrador, a
càrrec de Marta Terrassa (APAEMA).

DIJOUS 15 D’ABRIL A LES 19H
Presentació del directori de productors i
elaboradors ecològics d’APAEMA, a càrrec
de Maria Antònia Aloy (APAEMA).
A continuació, “Relatos para la Soberanía
Alimentaria”, a càrrec de Gustavo Duch, veterinari,
escriptor i coordinador de la revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

DIVENDRES 16 D’ABRIL A LES 19H
Taula rodona: “Reptes del sector agroecològic
cap a la Sobirania alimentària de Mallorca”.
Hi participaran Fernando Fernández (director general
d’Agricultura), Margalida Ramis (La vida al centre),
Miquel Coll (president d’APAEMA), un representant
de Terranostra, Supermercat Cooperatiu.

DISSABTE 17 D’ABRIL
De 10h a 14h Jornada Portes Obertes a finques
ecològiques i entitats. Consultar l’oferta de
visites a la web i xarxes socials d’APAEMA.
A les 19h Presentació de la campanya “La carn ben
feta”, per a un canvi de model en el sistema de producció
i consum de carn, a càrrec de Núria Llabrés, coordinadora
de Justícia Alimentària a les Illes Balears.

DIUMENGE 18 D’ABRIL
De les 9h a les 14h Coneix d’aprop els
productors/es i elaboradors/es ecològics.
Entrevistes de curta durada retransmeses en directe
a través de les xarxes socials d’APAEMA. L’horari de
les intervencions es publicarà uns dies abans.

De 10h a 14h Jornada Portes Obertes a finques
ecològiques i entitats. Consultar l’oferta de
visites a la web i xarxes socials d’APAEMA.
A les 11h Contacontes “Germina, germinaràs... Rondalles
per estimar la terra”, a càrrec de Caterina Valriu.
Lloc: Auditori de Porreres.
Inscripcions a https://forms.gle/g9N7A7Rq3Nvjgvhg9
A les 12.30h Entrega del Premi producte ecològic
de l’any 2021. A continuació, anunci del guanyador/a
del sorteig d’un lot de de productes ecològics.
I durant tota la setmana, a les xarxes socials
d’APAEMA, podreu gaudir de vídeo-presentacions
de pagesos i finques i un concurs d’un lot de
productes ecològics valorat en 150€.
https://www.youtube.com/user/APAEMA/
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