Casos d’èxit de dinamització
local agroecològica
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 18 de novembre de 2016

Presentació
L'objectiu de la jornada és doble. Per
una banda, donar a conèixer
experiències de dinamització local
agroecològica que estan tenint èxit a
l'hora de reactivar el sector primari i
promoure la transició agroecològica
dels territoris on s'implementen. Per
altra banda, reflexionar sobre com
superar els reptes que planteja
l'aplicació d'aquest nou paradigma de
desenvolupament local en els àmbits
rural i periurbà.
La sessió combinarà ponències i
debats
que serviran per seguir
construint coneixement sobre la
matèria, de manera col·lectiva i
col·laborativa.
Aquesta jornada tècnica va adreçada
a tècnics d'institucions i entitats
catalanes que treballen en l'àmbit
agroalimentari i del desenvolupament
local, i es realitzarà en el marc del
llançament de la III Edició de la
Diplomatura
de
Postgrau
en
Dinamització Local Agroecològica, que
s'impartirà a la UAB entre gener i juny
del
2017.
Més
informació
a
http://dlae.cat

Programa
16.15 h Benvinguda i inscripcions
16.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Maria Josep de Ribot, cap del Servei d'Innovació
Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Sr. Josep Espluga, coordinador de la Diplomatura de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica (IGOP/ICTA-UAB).
16.45 h El projecte Huertas Life km 0: un pas cap a un altre model de
producció, comercialització i consum
Sra. Olga Conde, tècnica de l'Agència de Medi Ambient
Sostenibilitat de l'Ajuntament de Saragossa i coordinadora del
projecte Huertas Life km 0.
18.15 h Aportacions i reptes de la Dinamització Local Agroecològica.
Intervencions de l'alumnat del postgrau en DLAe (UAB)
• Dinamització Agroecològica a Cardedeu: l'experiència del
mercat de pagès "De pagès a plaça!"
Sr. Yago Calbet, dinamitzador agroecològic.
Sr. Francesco Fachini, acompanyant del procés de creació del
mercat.
• Bizisare. (Garapen Iraunkorrerako Elkartea; asociació pel
desenvolupament sostenible)
Il·lma. Sra. Iratxe Arriola, alcaldessa d'Ea.
• Itineraris per a la conservació de llavors pel Banc de Llavors
del Vallès Oriental i la seva reintroducció als cultius i als
circuïts curts de comercialització
Sra. Carme Garrido, tècnica de desenvolupament local del Consell
Comarcal del Vallès Oriental
19.15 h Debat
20.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
http://bit.ly/2cCZ9SA.
Contacte: Sra. Ariadna Pomar León (Tel: 665 123 889 –
A/e: ariadna@arrandeterra.org)

1234 / 3,00

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

160982 / 3,50

