
La Càtedra del Món Rural vol ser un espai de 
recerca, coneixement i suport a la innovació 
amb actuació directa a les zones rurals de 
Catalunya. El projecte s’impulsa amb l’objectiu 
d’escoltar, relacionar i ajudar a vertebrar totes 
aquelles iniciatives que estiguin treballant per 
al futur del món rural.

Amb un grup promotor ampli format per la
Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya, el Consorci del Lluçanès, Creacció,
l’ARCA, la Xarxa per a la Conservació de la
Natura i el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya, i amb la col·laboració de la Fundació 
Acció Solidària Contra l’Atur, la Càtedra pretén 
engegar el seu treball al Lluçanès amb voluntat 
d’ampliar-lo a altres territoris rurals.

10.00h Benvinguda a la Jornada d’Innovació Rural i presentació  
del projecte de la Càtedra del Món Rural

A càrrec de l’Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; el Mgfc. Sr. Josep Eladi 
Baños, rector de la UVic-UCC; el Sr. Marc Sucarrats, president 
del Consorci del Lluçanès; i el Sr. Alfred Vernis, coordinador del 
projecte de la Càtedra del Món Rural. 

10.30h Presentació dels objectius de la Càtedra i dels projectes 
d’innovació rural 

A càrrec de les entitats promotores i membres de l’equip motor.

11.00h Premis a la innovació rural del Lluçanès

a la innovació rural i s’entregaran els premis a les iniciatives 
guanyadores, per un valor total de 10.000€.

L’Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, i el Sr. Miquel Vila i Despujol, 
vicepresident de la Fundació Acció Solidaria contra l’Atur, 
presidiran el lliurament dels premis, que s’atorguen gràcies a la 
col·laboració de l’Acció Solidària Contra l’Atur. 

11.20h Descans 

11.50h Taules de debat simultànies

Taula 1: Enxarxant

• Territori de Masies. Coop. agrària, de serveis i de consum  
  (Baix Solsonès).

• Ramaderes.cat. Ramaderia i lluita feminista (Catalunya).

• Associació de dones del Món Rural. La força del col·lectiu 
  (Catalunya).

Taula 2: Agroalimentaria

• Els Corremarges. Usos populars de la vegetació  
  (Conca de Barberà).

•  Menjamiques. Recuperació gastronòmica de la garrofa i 

• Productes de Cal Palà. 

• Can Font. Agricultura regenerativa (Alt Empordà). 

12.40h Taules de debat simultànies

Taula 3: Projectes europeus

• Ruralization. Relleu generacional a les zones rurals d’Europa.

• EcoRegió. Comunitat econòmica d’alimentació ecològica 
  regional.

• El Hueco de Soria. Ecosistema per al foment de l’emprenedoria.

Taula 4: Mediambiental

•  Arran de Terra. Dinamització local agroecològica (Collserola, 
Barcelonès).

•  Resilience Earth. Resiliència comunitària, desenvolupament 
regeneratiu i economia social solidària (Olot, La Garrotxa). 

• Red de transición. Resiliència comunitaria i desenvolupament 
  regeneratiu.

13.30h Tancament de la jornada 

Jornada en línia i presencial a la sala d'actes del 
Consorci del Lluçanès | Aforament limitat

Presentació 
del projecte 
de la Càtedra 
del Món Rural
Jornada tècnica i premis 
a la innovació rural del 
Lluçanès

03.07.2021

Inscripcions: https://forms.gle/FT6GyueCT6miYtcBA

Entitats organitzadores de la jornada i promotores de la Càtedra: Entitat col·laboradora:


