PECT “BCN Smart Rural”:
estratègies innovadores pel
desenvolupament territorial
Jornada tècnica
CARDONA, dimarts 15 d’octubre de 2019
Presentació
El PECT BCN Smart Rural, és un
projecte
d’especialització
i
competitivitat territorial centrat en la
valoració i innovació del sector primari
de la demarcació de la Barcelona no
metropolitana.
A través d’aquest projecte es vol fer
front a reptes del sector i del món rural
a través del treball en diferents àmbits:
el relleu generacional, el banc de
terres, els equipaments compartits de
baixa
capacitat,
la
innovació
empresarial de petites empreses, la
innovació
social,
les
noves
metodologies de treball a través del
coworking i les TIC i la planificació
forestal intel·ligent.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Ferran Estruch, Alcalde de l’Ajuntament de Cardona.
10.10 h El PECT “BCN Smart Rural” d’on sorgeix i a quines necessitats
dona resposta
Sra. Sònia Callau, cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris de la
Diputació de Barcelona.
10.30 h El Projecte BCN Smart Rural
 Els espais test, els cupons d’innovació, l’agricultura social
cooperativa i la comunitat CO-Rural i els espais de coworking
Sr. Albert Puigvert i Tuneu, gerent d’ARCA.
 L’observatori BCN Smart Rural
Sra. Sònia Callau, Diputació de Barcelona.
11.30 h El projecte bosc verd-bosc viu
 La gestió forestal intel·ligent i les TIC en la planificació forestal
estratègica
Sra. Sònia Callau i Berenguer, Diputació de Barcelona.
 Pla de Biomassa 0
Sr. Adriano Raddi, responsable de Programa de Bioeconomia i
governança del CTFC.
12.00 h El Projecte Agrosilvopastura: activitat productiva d’alt valor
ecològic
 Rural Equipa’t. Sr. Albert Puigvert, ARCA.
 Banc de terres. Sra. Sònia Callau, Diputació de Barcelona.
12.30 h Precs i preguntes
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central.

Col·laboració
Lloc de realització
Espai de coworking de Cardona (Antiga Biblioteca)
C/ Major 35
08261 CARDONA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del dia 14 d’octubre a
través d’ARCA: Sra. Cèlia Clotes (A/e: coworking@arca-dr.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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