II Setmana de la
Sostenibilitat de
Betxí
DEL 13 AL 16 D'OCTUBRE 2021
ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’ALIMENTACIÓ,
L’AGRICULTURA I EL VALOR DELS RECURSOS
NATURALS QUE ENS ENVOLTEN.
REFLEXIONS SOBRE ELS COSTOS HUMANS I
AMBIENTALS DEL MODEL DE VIDA ACTUAL,
I ALTERNATIVES MÉS SOSTENIBLES.
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Dijous 14 d’octubre
AGRICULTURA SOSTENIBLE
18:00h. Cap a un sistema agrari sostenible a la província
de Castelló. Polítiques agràries i bones pràctiques de
producció agrària sostenible. Intervindran: Alberto Garcia,
Tècnic del Servei de Producció Ecològica i innovació.
Estació experimental agrària de Vila-Real. Taula redona amb
representants del sector agroecològic, productores i entitats,
de la província de Castelló.
Lloc: On-line / Fundació Novessendes.

Divendres 15 d’octubre
ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE
18:00h. Podem alimentar-nos d’una forma saludable i
cuidar de les persones i el planeta?
-Discurs d'obertura de l'acte. A càrrec de Pau Josep
Ferrando Tárrega, Diputat provincial.
-Presentació de l'estratègia europea "De la Granja a la
Taula". A càrrec de Teresa Tena Marmaneu, Responsable del
Centre Europe Direct Castelló.
-Taller pràctic d'alimentació saludable i sostenible. A càrrec
de Cuinatur.
Lloc: Palau-Castell de Betxí.

Dissabte 16 d’octubre
JORNADA DE PORTES OBERTES A L’HORTA DEL
RAJOLAR
10:00h. Visites guiades al projecte d’agricultura social
l’Horta del Rajolar.
Tallers per a infants. A càrrec de l’associació Connecta Natura.
LLoc: Horta del Rajolar.

QUI SOM? La Fundació Novessendes és una fundació cívica ubicada en Betxí, que
treballa amb la missió de millorar la societat i el benestar de la ciutadania, cercant la
implicació de les persones, grups i entitats amb l’objectiu compartit de millora comunitària.
L’Horta del Rajolar és un projecte d’agroecologia social i desenvolupament local situat a
Betxí. Recuperem terrenys de cultiu abandonats; Cultivem hortalisses de proximitat per
a un consum compromés amb la comunitat, el territori i el medi ambient; Un espai
comunitari de formació i innovació en agroecologia.

ON ES FARAN LES ACTIVITATS ? Les activitats presencials es faran a Betxí, en
tres espais diferents:
-Fundació Novessendes. Av/ Primer de maig, 23, baix
-Palau de Betxí. Plaça major, 20
-Horta del Rajolar. C/ Joan Miró s/n
COM PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES? Les activitats requereixen
inscripció prèvia i són gratuïtes. Podeu rebre més informació i apuntar-vos a les
activitats a través dels següents canals: Telèfon: 964 620 010. Correu electrònic:
info@novessendes.org. Enllaç d’inscripció: https://forms.gle/YwX3rzWZFLQwbgo37
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