El Parc Agrari de la
Conca d’Òdena:
present i futur
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 1 de desembre de 2021

Presentació
El projecte del Parc Agrari de la Conca
d’Òdena neix amb la voluntat de ser una
eina de dinamització social i econòmica
que posi en valor el territori i totes les
activitats que s’hi desenvolupen.

Programa
9.45 h

Benvinguda a la jornada

10.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Jordi Cuadras, vicepresident 1r. Consell Comarcal Anoia.

Ha de permetre generar una economia
sòlida i sostenible originada en tot allò
que deriva del territori (ja siguin
productes o serveis), que és la que
permetrà la preservació dels serveis
ecosistèmics i els valors que el territori
ens ofereix i dels quals totes i tots, com
a ciutadans, en gaudim.

10.10 h

És per això que interpel·la a tots els
agents econòmics implicats en la
cadena de valor dels productes
agroalimentaris (agricultors i ramaders,
agroindústria transformadora,
restauració, i comerç), i també a aquells
que duen a terme un ús recreatiu del
territori (turisme i oci).

11.15 h

Interpel·la també, a tots els habitants de
la Conca d’Òdena, que són els qui en
definitiva viuen en aquest territori. Per
tant han de ser ells qui decideixen (amb
el seu consum i les seves accions) quin
model de desenvolupament volem, com
és el territori que ens envolta, i quin
llegat deixem a les generacions futures.

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena, origen i motivació
del projecte
Sr. Marc Talavera i Sra. Jana Petters, Col·lectiu Eixarcolant.

10.40 h

Cap a on va el Parc Agrari de la Conca d’Òdena?
Infraestructures i projectes de futur
Sra. Susanna Llopart, Consell Comarcal de l’Anoia.

Taula de debat:


Associació de productors



Restauració



Comerç

12.30 h

Torn obert de preguntes

13.00 h

Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

Per a més informació:
aanoia.daam@gencat.cat
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