Iniciatives transformadores a la
Catalunya Central: innovació,
coworking i cooperativisme
Jornada tècnica en línia
Dimecres 18 de novembre de 2020

Presentació
El PECT BCN Smart Rural és un
projecte de desenvolupament rural
cofinançat per la Diputació de
Barcelona i el fons europeu FEDER,
que té per objectiu la millora de la
gestió forestal i la recuperació i
promoció
de
l’activitat
agrosilvopastoral a les comarques
rurals de la demarcació de Barcelona.
Dos anys després de la seva posada
en marxa, en aquesta jornada es
presentaran els avenços realitzats en
el marc d’una de les operacions
d’aquest projecte. Aquesta operació,
executada
per
l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) combina tres línies d’actuació:
el foment de la innovació i la
transferència de coneixement, el
foment del coworking i el treball en
xarxa, i el foment de l’agricultura social
i el cooperativisme.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Rosa Vestit, Directora General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
10.15 h Cupons d’Innovació BCN Smart Rural: una línia d’ajuts pionera
per a microempreses agroalimentàries
Sr. Eloi Guinjoan, tècnic de l’ARCA.
10.45 h Cupons d’Innovació BCN Smart Rural: l’experiència de
l’Escairador
Sra. Maria Costa, impulsora del projecte de l’Escairador.
11.00 h La comunitat CO Rural i els espais de coworking, iniciatives en
xarxa per avançar
Sra. Cèlia Clotes, tècnica de l’ARCA.
11.30 h L'Eix Empresarial, un cas d'èxit de col·laboració publico-privada
Sr. Pere Coma, cofundador i gestor de l’Eix Empresarial.
11.45 h Agricultura social com a innovació social per al foment de
l’emprenedoria cooperativa
Sra. Gemma Estany, coordinadora de l’ARCA.
12.00 h Torn de preguntes

Organització

12.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Sebastià Mata, vicepresident de l’ARCA.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
Us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Per a més informació podeu contactar amb l’ARCA:
innovacio@arca-dr.cat
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