Jornada: La sobirania alimentària en els estudis de la
Facultat de Veterinària

Presentació
La jornada té per objectiu estimular el debat entre docents i experts entorn al paradigma de
la sobirania alimentària i les seves possibilitats d’integració curricular, així com d’aportar
eines teòrico-pràctiques que facilitin la transversalització dels eixos del concepte en les
diferents àrees de les titulacions que ofereix la facultat. Està organitzada pel GEDEF –
Veterinària, un grup de treball per a la promoció de la sobirania alimentària en els estudis del
centre, i per la Unitat de Formació i Innovació Docent – IDES de la UAB.

Programa
09:00: Recepció de participants i entrega de materials
09:15: Presentació de la jornada. Reyes Pla, degana de la Facultat de Veterinària i
membre del GEDEF, Xavier Such, professor i membre del GEDEF
09:30: Què entenem per sobirania alimentària? Marta Soler, Dept. d’Economia Aplicada
de la Universidad de Sevilla, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la
Universidad de Córdoba
Debat amb Fila 0: Marta G. Rivera (SoPCI, Universitat de Vic), Ester Comas (VSF-Justícia
Alimentària Global, Cooperativa Sambucus), Gustavo Duch (Revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas) i Sara Mingorría (Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals, ICTA-UAB)
11:00: Pausa – cafè
11:30: Experiències i reptes sobre la inclusió de la sobirania alimentària a la
Wageningen University (Països Baixos). Leonardo van den Berg, ILEIA - Centre for
learning on sustainable agriculture, Wageningen University
12:30: Taller pràctic: possibilitats d’introducció curricular en assignatures de la
Facultat de Veterinària
14:15: Avaluació i cloenda de la jornada

Públic destinatari
Professorat i personal investigador en formació de la Facultat de Veterinària UAB, de
qualsevol altre centre universitari i altres persones amb interès en el debat entorn a la
sobirania alimentària i la seva introducció curricular en l’educació superior.

Data i lloc: 23 d’octubre de 2015. Sala de Juntes, Facultat de Veterinària UAB
Inscripció: Unitat de Formació i Innovació - IDES, mitjançant formulari (fins el 20 d’octubre)
Certificació d’assistència d’IDES
Aquesta jornada s'engloba dins del programa de formació docent de l’IDES. Les persones
que ho desitgin obtindran el reconeixement en el seu currículum de formació docent.

Amb la col·laboració:

Amb el suport:

