
    
 

 
Tipus de projecte 

   YOUTH EXCHANGE 
 

Nom del projecte “Don't eat your planet!” 
 

Temàtica Ecologia – Alimentació - Vida saludable 
 

Lloc Lahage, França 

Dates i duració 22/07/2021-30/07/2021 (9 dies) 

Nombre de  places 
disponibles 

 

5 (4 participants + líder de grup) 
Edat participants: 17-25 anys 
Líder de grup no té límit d’edat 

Data límit El més aviat possible 
 

Organització  d’acollida 
 

3PA 
 

https://www.3paformation.fr/ 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 
Sabem que el model agrícola i alimentari mundial accentua 
la degradació del medi ambient, que té un impacte directe 
sobre la nostra salut, sobre l’augment de les desigualtats i la 
pobresa. 
 
En una època de canvis climàtics i de creixents problemes de 
salut, els aliments juguen un paper crucial a tota Europa. El 
sector agrícola no només representa el 13% de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle de la UE, sinó que també és 
l’origen de múltiples paradoxes: a la UE es generen anualment 
uns 88 milions de tones de malbaratament alimentari tot i 
que ens enfrontem al repte mundial de l’esgotament dels 
recursos. Al mateix temps, uns 43 milions de persones a la UE 
no es poden permetre un àpat de qualitat cada dos dies, cada 
vegada menys persones cuinen els seus menjars per si mateixos, 
cosa que comporta un índex de sobrepès europeu de fins al 
51,6%. 
 
 
Activitats: 
 
-Tallers: zero residus, agricultura ecològica i cuina 
-Debats sobre el tema mundial dels aliments, la 
sobreproducció, els residus, el consum individual/mundial 
-Visites a granges i empreses socials locals: embalatge zero, 
queviures solidaris, cafeteria cultural 

https://www.3paformation.fr/


    

 

-Buscar solucions sostenibles per a la vostra comunitat local 
-Posar en pràctica la presentació de les vostres idees 
-Accions mediambientals 
-Jocs de presentació interactiva, jocs de formació d'equips i 
dinamitzacions 
-Excursions, activitats a l'aire lliure 
-Experimentar diferents cultures 
  
 

Més informació i com 
inscriure’s 

Enviar CV + Carta de Motivació en anglès a: 
  

youth@asociacionmundus.com 
 

amb el concepte “YE  Don't eat your planet!” 
 
 

mailto:youth@asociacionmundus.com

