El futur postindustrial dels
micropobles. Repensar la ruralitat
des del sector primari?
Jornada tècnica en línia
Diumenge, 7 de març de 2021

Presentació
La vida dels pobles s'ha sostingut des
de sempre a partir de relacions i
economies comunitàries centrades en
el sector primari, el primer, el principal.
La globalització i la industrialització va
trencar aquest esquema. I ara quines
poden ser propostes inspiradores?
Per mirar de donar-nos respostes a
aquesta pregunta i generar-ne més,
l'entitat
Micropobles,
amb
la
dinamització de la cooperativa El Pa
Sencer, organitzarà properament tota
una sèrie d'activitats.
Amb aquesta jornada desitgem plantar
llavors inspiradores que germinin en
arrelaments als petits pobles, mostrin
experiències de qualitat que aportin
valor a la ruralitat per produir aliments,
però també per fer xarxa, millorar i
protegir el paisatge i la biodiversitat, i
habitar amb benestar.
Aquesta Jornada s’emmarca en la 10
ena Matinal d’Intercanvi de llavors
d’Argençola que, degut a la situació
sanitària actual, s’ha adaptat al format
en línia.

Organització

Programa
10.00 h Connexió a la Jornada
10.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Gustavo Duch, El trill.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
10.15 h Cada poble el seu relat
Sr. Jaime Izquierdo, comisionado para el Reto Demográfico de
Asturias i autor del llibre “La casa de mi padre”.
11.15 h Taula rodona de debat. Repensar la ruralitat des del sector
primari?
Moderadora: Sra. Astrid van Ginkel, El trill, Fitomón.
Sra. Natasha Filippi, productora a La Sala de Comalats i projecte
Territori de vincles-Vall del Corb.
Sr. Xavi Camps, alcalde de Palau de Santa Eulàlia.
Sr. Jaime Izquierdo, comisionado para el Reto Demográfico de
Asturias.
12.45 h Cloenda de la Jornada

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.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació
Ajuntament d’Argençola
El Trill, associació cultural
del terme d’Argençola

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Tàrrega:
Sra. Mireia Piñol (Tel.: 973 310 715 – A/e: mireia.pinol@gencat.cat)
També amb:
Sra. Astrid van Ginkel – astrid@fitomon.com

#PATT2021

210553 / 1,50

