La ONG CERAI dona 500 libros sobre
agroecología a la Escuela de
Capataces de Catarroja
 Los ejemplares van destinados a la biblioteca del centro para el uso de
los alumnos y se inscriben en el convenio entre la Diputación y la
ONG, que mantiene su sede en las instalaciones de Catarroja

17/octubre/2017. La biblioteca de la Escuela de Capataces Agrícolas de
Catarroja cuenta ya con 500 nuevos ejemplares sobre Agroecología, una
donación de la ONG CERAI, que mantiene su principal sede en las
instalaciones de la Escuela con un convenio de colaboración con la
Diputación de Valencia.
“A través de esta donación se ofrece al alumnado la posibilidad de
acceder a una serie de estudios y fuentes de información que
contribuirán a la transferencia de conocimientos”, ha señalado la
diputada de Educación, Salud y Bienestar Social, Mercedes Berenguer,
en el acto de entrega de los nuevos fondos bibliográficos.
Se trata de manuales técnicos, estudios y guías especializadas en el
ámbito de la producción agroecológica y la comercialización
agroalimentaria, entre otras materias. “Es un paso adelante en el
desarrollo del convenio y supone un importante apoyo para la biblioteca
de la escuela”, ha indicado el director del centro, Vital García-España.
Con esta donación CERAI quiere mostrar su compromiso de
colaboración con la Diputación de Valencia en el fomento de la
investigación, formación, asesoramiento y difusión de la agroecología y el
desarrollo sostenible. Un trabajo que incluye la participación de la
organización en tareas específicas de formación para el alumnado.
Asimismo, según ha avanzado Vicent Garcés, vicepresidente de CERAI,
se trabaja en nuevas formas de cooperación, que incluyen “la
participación de estudiantes de la escuela en proyectos de la
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organización fuera de España”. En el acto, además de la diputada, el
director del centro y el vicepresidente de CERAI, han participado el jefe
de estudios de la Escuela de Capataces, Francesc Herrero, y el director
de CERAI, Jorge Cavero.
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L’ONG CERAI dóna 500 llibres sobre
agroecologia a l’Escola de Capatassos
de Catarroja
 Els exemplars van destinats a la biblioteca del centre per a l'ús dels
alumnes i s'inscriuen en el conveni entre la Diputació i l'ONG, que
manté la seua seu en les instal·lacions de Catarroja
17/octubre/2017. La biblioteca de l'Escola de Capatassos Agrícoles de
Catarroja compta ja amb 500 nous exemplars sobre Agroecologia, una
donació de l'ONG CERAI, que manté la seua principal seu en les
instal·lacions de l'Escola amb un conveni de col·laboració amb la
Diputació de València.
“A través d'aquesta donació s'ofereix a l'alumnat la possibilitat d'accedir a
una sèrie d'estudis i fonts d'informació que contribuiran a la transferència
de coneixements”, ha assenyalat la diputada d'Educació, Salut i Benestar
Social, Mercedes Berenguer, en l'acte de lliurament dels nous fons
bibliogràfics.
Es tracta de manuals tècnics, estudis i guies especialitzades en l'àmbit
de la producció agroecològica i la comercialització agroalimentària, entre
altres matèries. “És un pas avant en el desenvolupament del conveni i
suposa un important suport per a la biblioteca de l'escola”, ha indicat el
director del centre, Vital García-Espanya.
Amb aquesta donació CERAI vol mostrar el seu compromís de
col·laboració amb la Diputació de València en el foment de la recerca,
formació, assessorament i difusió de l'agroecologia i el desenvolupament
sostenible. Un treball que inclou la participació de l'organització en
tasques específiques de formació per a l'alumnat.
Així mateix, segons ha avançat Vicent Garcés, vicepresident de CERAI,
es treballa en noves formes de cooperació, que inclouen “la participació
d'estudiants de l'escola en projectes de l'organització fora d'Espanya”. En
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l'acte, a més de la diputada, el director del centre i el vicepresident de
CERAI, han participat el cap d'estudis de l'Escola de Capatassos,
Francesc Herrero, i el director de CERAI, Jorge Cavero.
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