Polítiques públiques per a
la transició agroecològica
en l’àmbit local
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 8 d’abril de 2016

Presentació

Programa

L’objectiu de la jornada és doble. Per
una banda, donar a conèixer
exemples concrets de polítiques
públiques locals que estan contribuint
a fomentar la Transició Agroecològica
dels nostres municipis i comarques.
Per altra banda, reflexionar entorn els
reptes i les oportunitats que el context
socio-econòmic i polític actual brinda
per al desenvolupament d'aquest tipus
de polítiques, tant en el medi rural com
en l'àmbit metropolità.

15.30 h Benvinguda i inscripcions

La sessió combinarà ponències a
càrrec d'experts i promotors d'aquest
tipus de polítiques amb un espai de
treball participatiu per mitjà del qual es
tractarà
de
seguir
construint
coneixement sobre la matèria, de
forma col·laborativa.

17.30 h Nous municipalismes i promoció de la Sobirania Alimentària: el
cas de Barcelona
Sr. Jordi Via, Comissionat d'Economia Social i Solidària de
l'Ajuntament de Barcelona.

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 de la II
Edició de la Diplomatura de Postgrau
en Dinamització Local Agroecològica,
que s'imparteix a la UAB entre gener i
juny del 2016. Més informació a
http://dlae.cat

18.30 h Polítiques locals per la Sobirania Alimentària a Euskal Herria:
els casos de Zeberio i Urola Garaia
Ponent a concretar d'EHNE Bizkaia.

Organització

16.00 h Polítiques alimentàries per a unes economies locals més
resilients
Sr. Oriol Estela, cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.
16.30 h Polítiques públiques agroecològiques per a sistemes alimentaris
territorialitzats
Sr. Daniel López, Coordinador de la Diplomatura de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB).
17.00 h Pausa

18.00 h Dinamització dels espais d'horta periurbana: el cas de Lleida
Sr. Joan Muntané, Fundació Lleida 21, Ajuntament de Lleida.

19.00 h Espai de treball participatiu
Reptes i oportunitats per a les polítiques públiques agroecològiques.
20.00 h Cloenda de la Jornada
Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
(IGOP/ICTA-UAB).

Lloc de realització
Sala Emprèn de l'Edifici Barcelona Activa
Carrer Llacuna 162 - 164,
BARCELONA.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
http://goo.gl/forms/gx26eqFEUa
Sra. Ariadna Pomar León (Tel: 665123889 – A/e: ariadnapl@hotmail.com).

@ruralcat

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