
Quan els conflictes, els desastres
naturals o la pobresa extrema
impedeixen que les famílies accedeixin
a aliments suficients per viure sans,
el Programa Mundial d’Aliments
els recolza mitjançant l’assistència
humanitària de la Unió Europea.

Aquesta exposició apel·la a l’empatia,
que és potser l’ingredient fonamental
no només per als menjars en família,
sinó també per aconseguir
un món sense fam.

Any Europeu 
del Desenvolupament

2015

DEL 9 Al 28 DE SETEMBRE DE 2015 
Espai de relació de la Facultat de Dret
Universitat de Girona 12, Campus Montilivi

EXPOSICIÓ
THE FAMILY MEAL
MENJAR EN FAMÍLIA
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Inauguració: dimecres 9 de setembre a les 12h
a la Sala de Graus de la Facultat de Dret
amb la presència de
Jorg Rudolf Zimmer, vicerector de Política Internacional
Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Quan els conflictes, els desastres
naturals o la pobresa extrema
impedeixen que les famílies accedeixin
a aliments suficients per viure sans,
el Programa Mundial d’Aliments
els recolza mitjançant l’assistència
humanitària de la Unió Europea.

Aquesta exposició apel·la a l’empatia,
que és potser l’ingredient fonamental
no només per als menjars en família,
sinó també per aconseguir
un món sense fam.

Any Europeu 
del Desenvolupament

2015

DEL 9 Al 28 DE SETEMBRE DE 2015 
Espai de relació de la Facultat de Dret
Universitat de Girona 12, Campus Montilivi

EXPOSICIÓ
THE FAMILY MEAL
MENJAR EN FAMÍLIA

©
 W

or
ld

 F
oo

d 
Pr

og
ra

m
m

e 
/ C

hr
is

 T
er

ry

Inauguració: dimecres 9 de setembre a les 12h
a la Sala de Graus de la Facultat de Dret
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Ens complau convidar-vos a la inauguració de l’exposició The Family Meal

Dimecres 9 de setembre, a les 12 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret (Campus de Montilivi).

L’acte comptarà amb la conferència “L’Any Europeu del Desenvolupament” que impartirà Ferran Tarradellas, director de la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona i exportaveu de la Comissió Europea en l’àmbit de l’ajuda humanitària.

Hi intervindran:
Jörg Zimmer, vicerector de Política Internacional

Antonio Salort-Pons, cap de l’Oficina del Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides 
Mariona Illamola, directora del Centre Europe Direct Girona

M. Mercè Darnaculleta, Degana de la Facultat de Dret

L’acte conclourà amb una copa de cava per a tots els assistents.
Cal confirmar l’assistència abans del 7 de setembre per correu electrònic a l’adreça cooperacio@udg.edu o al telèfon 972 41 80 77


