Benvolguts/des companys/es,
enguany l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) celebra la XII Diada
d’Agricultura Ecològica el diumenge dia 22 d'abril de 2018 al poble de Porreres, amb la col·laboració del seu
Ajuntament, de l'Associació de Varietats Locals i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Com ve essent habitual, amb motiu d'aquesta festa agroecològica vos convidam a participar en el concurs de
dibuix escolar per a la creació de la imatge promocional de la Diada. El concurs està destinat als nins i nines
de 5è i 6è de primària i la temàtica gira al voltant de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològica. El
dibuix guanyador serà la imatge del cartell que anunciï la Diada i l’autor o autora rebrà un obsequi i el seu
reconeixement el mateix dia de l’esdeveniment. A més, tota la seva classe rebrà un premi col·lectiu: gaudirà
d’un dia de visita a una finca ecològica.
L'estil i el format dels dibuixos participants del concurs és lliure. Això no obstant, enguany es valoraran
positivament aquells dibuixos la temàtica dels quals giri al voltant de la dona i el seu paper en el
món rural. El lloc d’entrega d'aquests es farà a la seu d’APAEMA, c/ d'en Veiet, 17 (Quarter vell) de Porreres,
07260. Ho podeu fer en persona o per correu postal. La data límit d’entrega dels dibuixos és divendres 23 de
març 2018, fins a les 14 h.
Per conèixer millor tot aquest món de l'agricultura ecològica i per saber en què consistirà tota aquesta jornada,
podeu consultar la nostra web www.apaema.net. També, per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres als telèfons i mail que apareixen més abaix.
Des del nostre sector creim que aquest concurs és un motiu excel·lent perquè vosaltres, els/les mestres de
cinquè i sisè, pugueu explicar als nins i nines que és l’Agroecologia i les implicacions que té en la societat,
l'economia i el medi ambient.
Agraïm la vostra col·laboració en aquesta activitat i en la difusió de l’Agricultura Ecològica a l’escola.
A Porreres, 29 de gener de 2018.
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