Impulsem un
obrador compartit
a Collserola
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 15 de desembre de 2021

Presentació
Els obradors compartits de transformació i elaboració agroalimentària són peces clau per la viabilitat
de petits projectes ramaders i agrícoles. Permeten treballar els productes de manera artesanal i eficient, donar valor afegit i enfortir
lligams amb l’àmbit del consum.
Així mateix aquest tipus d’infraestructures promouen l’autoocupació,
el treball en equip i reforcen valors
de pertinença a un mateix projecte.
També generen sinergies entre el
propi sector productiu i obren
oportunitats de cara a desenvolupar
nous productes o definir vies de
comercialització conjunta.
Aquesta jornada té com a objectiu
compartir experiències en el marc
dels obradors compartits i obrir un
espai de debat per explorar la possibilitat d’impulsar la seva creació al
Parc Natural de Collserola.

Programa
18.00 h

Presentació de la jornada
Sra. Zaira Arlandi. Membre de La Catalitzadora.
Sr. Erik Hobbelink. Membre d’Arran de terra.

18.10 h

“APPAT - Alimentació de proximitat per a tothom” i la
rellevància de la seva aplicació en un obrador compartit
Sra. Marta Ruiz. Membre de l’Etnogràfica – Antropologia per
a la transformació social.

18.25 h

Tres Cadires: obrador compartit i dinamització del sector
Sr. Quim Pérez. Membre de la Cooperativa Tres Cadires.

18.45 h

L’Obrador agroalimentari Garrigues Altes
Sra. Sílvia Pallejà. Ajuntament de Bellaguarda.

19.05 h

Obrador Municipal de Tagamanent
Sr. Ignasi Martínez. Alcalde de Tagamanent.

19.15 h

Conclusions del “Diagnòstic Agroecològic per a la
implantació d’un obrador compartit en Collserola”
Sra. Zaira Arlandi. Membre de La Catalitzadora.

19.30 h

Torn obert de preguntes

20.00 h

Cloenda de la jornada

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació: Sr. Erik
Hobbelink
erik@arrandeterra.org
Tel.: 680 852 399

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
La Catalitzadora

Projectes de transformació
Eco-Social a Collserola

210735 / 2,00

