
 

 
 

 
Acte de presentació de l’exposició de pòsters 

“Ara, aquí les escoles per l’alimentació sostenible” 

 

Data: 10 de desembre de 2021 a les 10.00 h   
Lloc: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79) 
Emissió en directe (dades de connexió per determinar) 

 

Programa 

 

 
1  Durant l’acte s’han de seguir les normes per la protecció de la salut dels assistents: arribada amb temps per poder fer 
una entrada esglaonada, mascareta, neteja de mans a l’entrar i distància. 

9.30 h Entrada1  

10.00 h 

Intervenció musical 
a càrrec dels cors In Crecendo i Teen Soul de l’EMM Joan Manel Serrat 

“Benvinguda” de la cantata “Embolic de tardor”. Música d’Albert Guinovart i llibret 
d’Ada Parellada. 
acompanya al piano per Albert Guinovart  

10.10 h 

Benvinguda a càrrec de l’Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona  

 

Parlament  H. Sr. Josep González i Cambray, conseller d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya 

10. 20 h 

Vídeo Ara, aquí les escoles treballen l’alimentació sostenible: un ventall d’activitats, 
propostes i recursos per caminar cap a un sistema alimentari bo per les persones, bo 
pel planeta.  
 
Intervenció musical 
a càrrec dels cors In Crecendo i Teen Soul de l’EMM Joan Manel Serrat 

“Malbaratament” de la cantata “Embolic de tardor”. Música d’Albert Guinovart i 
llibret d’Ada Parellada. 
Acompanya al piano per Albert Guinovart  
 
Presentació del projecte expositiu 
L’abecedari de l’alimentació sostenible   
per la Sra. Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural d’Espluga de 
Francolí i el prof. Juli Palou, professor del Departament Educació Lingüística i 
Literària de la UB 
que han comissionat l’exposició 
 
Exposició dels pòsters del 16 al 22 de desembre al vestíbul d’entrada de la Casa 
de la Ciutat (Ajuntament de Barcelona), Pça. Sant Jaume, 1 

 

Intervenció musical 
a càrrec dels cors In Crecendo i Teen Soul de l’EMM Joan Manel Serrat  

“Volem canviar” de la cantata “Embolic de tardor”. Música d’Albert Guinovart i 
llibret d’Ada Parellada. 
acompanyats al piano per Albert Guinovart, llibret Ada Perallada 

11.00 h Comiat 


