COOPERAR PER UN
MEDI RURAL VIU
ACTE GRATUÏT
Inscripció prèvia fins el 12 de setembre

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE
PROJECTES DE COOPERACIÓ LEADER
#LeaderCat2020

o exhaurir places a:
Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA
T+ 34 973481752
comunicacio@arca-dr.cat
Formulari d’inscripció

www.desenvolupamentrural.cat
@desruralcat

Organitza:

15 DE SETEMBRE DE 2017

Amb la col·laboració de:

Ediﬁci el Vagó - Escola Industrial
Carrer Comte dʼUrgell, 187
Barcelona

“Generar oportunitats al món rural”
Davant els reptes que afrontem els territoris rurals, la cooperació entre les entitats, empreses i
persones que hi viuen és imprescindible.
La jornada pretén posar en rellevància el valor de la cooperació entre territoris i els resultats dels
projectes que s’estan realitzant al medi rural català; a la vegada que planteja nous vincles amb altres
Grups d'Acció Local de l'Estat i entitats interessades.
Es presentaran els projectes de cooperació interterritorial desenvolupats pels 11 Grups d’Acció
Local LEADER durant el període 2014-2020, entorn a àmbits i temàtiques tan diferents com
l'emprenedoria, la valorització dels productes agroalimentaris locals, la transició energètica i el canvi
climàtic, la valorització del patrimoni natural i cultural, el retorn dels joves als territoris rurals i la
implantació del coworking a les zones rurals, entre d'altres temàtiques.

"Generar oportunidades en el mundo rural"
Ante los retos que afrontamos los territorios rurales, la cooperación entre las entidades, empresas
y personas que viven es imprescindible.
La jornada pretende poner en relevancia el valor de la cooperación entre territorios y los resultados
de los proyectos que se están realizando en el medio rural catalán; a la vez que plantea nuevos
vínculos con otros Grupos de Acción Local del Estado y entidades interesadas.
Se presentarán los proyectos de cooperación interterritorial desarrollados por los 11 Grupos de
Acción Local LEADER durante el periodo 2014-2020, en torno a ámbitos y temáticas tan diferentes
como el emprendimiento, la valorización de los productos agroalimentarios locales, la transición
energética y el cambio climático, la valorización del patrimonio natural y cultural, el retorno de los
jóvenes a los territorios rurales y la implantación del coworking en las zonas rurales, entre otras
temáticas.

BENVINGUDA I PONÈNCIA MARC
Sala dʼActes – Edifici el Vagó

COOPERAR PER UN MEDI RURAL VIU

PROGRAMA
9:30h - 10:00h Recepció dels assistents i entrega de la documentació.
10:00h - 10:10h Benvinguda i presentació de la jornada:
Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident de la Diputació de Barcelona
Sr. Carles Luz i Muñoz, president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

10:10h - 11:30h Ponència marc “Innovació i Leader post 2020”:

Representant de la European Network for Rural Development (ENRD) (pendent de conﬁrmació)
Sr. Aurelio García Bermúdez, president de la Red Española de Desarrollo Rural (REdR)
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident de la Diputació de Barcelona

11:30h - 12:00h / Pausa - cafè / Sala Noble - Ediﬁci del Rellotge

COOPERACIÓ ENTRE ACTORS I TERRITORIS RURALS
PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Sala 2B i Sala dʼActes - Edifici el Vagó

Presentació de la jornada

TERRITORI RESILIENT

12:00h - 12:40h
ENFOCC. Energia, Forest i
Canvi Climàtic

12:40h - 13:20h
LEADER Natura

PROJECTES ESTRATÈGICS

12:00h - 12:10h
12:10h - 12:20h
12:20h - 12:30h
12:30h - 12:40h

GR-99. Camí Natural de l’Ebre
Espais Naturals de Ponent
Espais Naturals d’Interior
Activitats eqüestres

12:40h - 12:50h
12:50h - 13:00h
13:00h - 13:10h
13:10h - 13:20h

Impuls a l’economia verda i circular
Agrocultura
Territori de valor
Recuperem la serra de Boix - Cardó - Montagut

13:20h - 13:30h Territori educador. Ens mengem les valls
13:20h - 14:00h
13:30h - 13:40h NORDICAT. Dinamització conjunta de l’esquí nòrdic
Col·labora x Paisatge.
Construccions de Pedra Seca 13:40h - 13:50h APP “Fishing Pirineu de Lleida”
14:00h - 15:30h / Dinar - networking* / Sala Noble - Ediﬁci del Rellotge

COOPERACIÓ ENTRE ACTORS I TERRITORIS RURALS
Sala 2B i Sala dʼActes
Edifici el Vagó

PRESENTACIÓ DE PROJECTES

TERRITORI INTEL·LIGENT

15:30h - 16:15h Start-up Rural a Catalunya
FER.cat. Emprenedoria a l’escola
16:15h - 17:00h Gustum. Productes de la terra

TERRITORI TALENT

15:30h - 16:15h ODISSEU. Retorn del talent jove
al món rural
16:15h - 17:00h Cowocat_Rural. Coworking en
zones rurals de Catalunya

Sala dʼActes
Edifici el Vagó

CLOENDA

Sant Joan de les Abadesses (propietat de Qucut Producció i Comunicació – Projecte ODISSEU)

17:00h - 17:30h Cloenda de la jornada:
Sr. Oriol Anson i Fradera, director general de Desenvolupament Rural

*Dinar-networking. Paral·lelament, i en el mateix espai, s’exposaran els diferents recursos generats pels projectes de cooperació.

