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X Seminari de desenvolupament rural 
 

 
Dades de l’acció formativa   

 
Dates: Sessió presencial dijous 28 de març de 2019 

Durada: 5 h 
Modalitat: Seminari 
Canal: Presencial 
Horari: de 9.30 a 14.30 hores 
Lloc: Consorci del Lluçanès c/ Vell. 3 08515 - Santa Creu de Jutglar (Olost)  Com arribar-hi? 

 
Presentació 

 
La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic, organitza el X Seminari de Desenvolupament Rural. 

 
Durant l'última dècada, tant a la majoria de països de la Unió Europea com a Catalunya, s'ha consolidat el 
sorgiment d'una nova pagesia que pretén corregir els desequilibris que genera l'agricultura industrial i 
globalitzada posant en pràctica un nou paradigma agrosocial que es basa en les propostes de l'Agroecologia, 
la Sobirania Alimentària i l'Economia Social i Solidària.  En aquest context, d'uns anys ençà cada cop més 
ens locals estan prenent consciència de que la nova pagesia agroecològica i el nou paradigma agrosocial 
que aquesta impulsa estan cridats a jugar un paper important en les estratègies de desenvolupament 
socioeconòmic dels seus territoris.  
 

Persones destinatàries 

 
Personal tècnic dels ens locals de la província de Barcelona que treballin a l'àmbit del desenvolupament 
econòmic en general, i que la seva feina tingui relació amb el desenvolupament rural.  
 
Objectius 

 
L'objectiu general del seminari és que les persones que hi participin coneguin instruments innovadors de 
suport públic a la instal·lació i la consolidació de la nova pagesia agroecològica.  
 
Els objectius específics són: 

 Conèixer els reptes que afronta el sector primari i les estratègies que desenvolupa la nova pagesia 
agroecològica per superar-los. 

 Conèixer casos internacionals d’èxit de creació d’instruments de suport públic a la nova pagesia 
agroecològica.  

 Reflexionar sobre les dificultats amb que es troben les administracions públiques locals a l'hora de 
crear instruments de suport  a la nova pagesia agroecològica, i pensar estratègies per superar les 
dificultats. 
 

Continguts 

 
09.30 Benvinguda i recepció de participants. 
 
De 9.35 a 11.00 h.  
 

- Presentació dels objectius i continguts de la sessió 

- Ponència a càrrec Guillem Tendero:  
 Reptes del sector primari i estratègies de la nova pagesia per superar-los. 
 Panell de casos internacionals d'èxit de creació d'instruments de suport públic a la nova 

pagesia agroecològica (incubadores agràries, serveis d'assessorament, itineraris de formació, 
bancs de terres, contractes agraris, parcs agraris, campesino - campesino, investigació 
participativa en finca...). 

 
De 11.00 a 11.30 h. Pausa 

 

 

http://www.diba.cat/
https://www.bing.com/maps?q=Carrer+Vell%2C+3+08515-+Santa+Creu+de+Jutglar&FORM=HDRSC4
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De 11.30 a 13.45h. 
 

- Presentació del Servei d'Emprenedoria Rural, a càrrec de Judit Perarnau, tècnica de 
desenvolupament rural del Consorci del Lluçanès. 

- Presentació dels serveis d'acompanyament a la pagesia de l'Agència de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona, a càrrec de Carles Pujol, tècnic de dinamització agroalimentària. 

- Presentació dels serveis d'assessorament i acompanyament a la nova pagesia agroecològica dels 
ateneus cooperatius, a càrrec d'Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central. 
 

De 13.45 a 14.15 h.  
 
Debat: Reptes per a la creació d'instruments públics de suport a la nova pagesia agroecològica, i 
estratègies per a superar els reptes. 
 

De 14.15 a 14.30 h. Avaluació i tancament del seminari. 
 
Equip docent / Dinamització 

 
Guillem Tendero Acin. Ambientòleg, Màster en Economia Ecològica i Ecologia Política (UAB). Membre de 
l'equip coordinador del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (UAB) i de l'Associació Arran de terra. 
 
Amb la col·laboració de: 

- Judit Perarnau, tècnica de desenvolupament rural del Consorci del Lluçanès. 

- Carles Pujol, tècnic de dinamització agroalimentària de l'Agència de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona 

- Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. 
 

Metodologia 

 
La metodologia combinarà la part expositiva de les ponències, per presentar instruments de suport públic a la 
nova pagesia agroecològica, amb l'exposició de casos reals i la realització de debats. El Seminari tindrà un 
enfocament aplicat a la realitat de les entitats locals. Es farà èmfasi en l'intercanvi d'idees i la construcció 
col·lectiva de coneixement. 
 

Acreditació 

 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 100% de les 
hores de formació.  
 
Criteris de selecció 

 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es prioritzarà els 
ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim per ens local o municipi. 
 

 
Inscripció 

 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada 
ens públic. 
 
 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Travessera de les Corts, 131-159 
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 049 171  
o.estrategiesde@diba.cat  
www.diba.cat/web/economieslocals 

http://www.diba.cat/
https://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=8961
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
mailto:o.estrategiesde@diba.cat
file:///C:/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals

