SEMINARI FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
ELS REPTES QUE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA PLANTEJA A
L’EDUCACIÓ (II): L’experiència Canadenca de l’eco-alimentació
Investigadora convidada: Lucie Sauvé
Dijous 17 de setembre, 2015 de 17 a 18h, Sala Màster 2, Facultat de Ciències de
l’Educació, UAB
Organització: GRESC@ (grup de recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola
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La Fundació Autònoma Solidària ha finançat un projecte d’actuació la finalitat del qual
consisteix en difondre la sobirania alimentària a les titulacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Els coordinadors del projecte són la Revista Sobirania
Alimentària, Diversitat i Cultures, i el grup ARAG (Agricultura, Ramaderia i
Alimentació en la Globalització) de la UAB. Una de les activitats del projecte consisteix
en la realització de seminaris dirigits al professorat i estudiants de les diferents facultats
per tal de consolidar vincles entre les iniciatives que ja s’estan realitzant al voltant
d’aquestes temàtiques a la UAB i promoure’n de noves. Us convidem a participar en la
segona sessió del seminari “Els reptes que la sobirania alimentaria planteja a l’educació
II” on podrem compartir amb la Lucie Sauvé recerques i experiències al voltant de
l’eco-alimentació al Canadà. En aquesta ocasió podrem conèixer el plantejament de
recerca que la Universitat del Québec a Montréal ha posat en marxa amb el projecte
d’Educació per l’Eco-alimentació. La dinàmica serà una conferència seguida per un torn
obert de paraules i conversa oberta amb la Lucie que parla perfectament el castellà.
Lucie Sauvé és professora del Departament de Didàctica de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Université du Québec à Montréal (UQÀM). És directora del Centre de
recerca i educació i capacitació ambiental i eco ciutadana i membre de l’Institut de
Ciències del medi Ambient. Dirigeix també la revista Éducation relative à
l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions. Els seus camps de treball estan
relacionats amb la dimensió crítica i política de l’educació, les dinàmiques de
mobilització ciutadana en relació al medi ambient i eco desenvolupament, l’educació
per la salut ambiental, i els reptes de la capacitació dels educadors i els líders
comunitaris. Des de fa vint anys també dirigeix projectes de col·laboració
interuniversitària i d’acció eco social a l’Amèrica Llatina.

