
JOVE, RURALITZA'T!
Jornada participativa sobre accés a la terra, relleu generacional i agroecologia.

Diumenge, 17 de juliol  - 9.30h a 14h - Ecomuseu del Blat (Taradell, Osona)

Organitza: En el marc del projecte:Amb la col·laboració de:

PROGRAMA

10h a 11.15h - Taller de pa i horta ecològica
Activitat molt lúdica i participativa, on coneixerem tot el procés d’elaboració
de pa artesanal i amb forn de llenya, i descobrirem l'horta ecològica i els seus
processos de producció.
Amb l'Ecomuseu del Blat.

9.30h a 10h - Rebuda participants

Davant l’emergència climàtica i ecològica, i el despoblament rural, les joves tenen un paper cabdal per construir un futur
més just i resilient, amb les persones i la terra. En aquesta jornada coneixerem de prop el projecte “Ruralization”. De la mà de
les experiències entrevistades, descobrirem iniciatives de relleu generacional agrari per projectes agroecològics, i debatrem
sobre les dificultats i reptes dels joves en l’accés a la terra. A més, l’Ecomuseu del Blat ens oferirà un taller pràctic
d’elaboració de pa artesanal i amb forn de llenya, i farem un recorregut per l’horta ecològica. Finalment, la Càtedra del Món
Rural de la UVIC-UCC farà entrega dels segons premis a la Innovació Rural, posant en valor projectes innovadors del
Lluçanès i la Catalunya Central que poden donar resposta local als grans reptes globals que afrontem.

11.15h a 11.45h - Pausa cafè

11.45h a 13h - Presentació Ruralization i sessió participativa
El projecte Ruralization està dedicat a incentivar i facilitar l'accés a la terra, el
relleu generacional agrari i l'agroecologia, amb la col·laboració de les
comunitats i autoritats locals. Presentarem alguns dels principals resultats
del projecte i debatrem sobre com facilitar el relleu generacional.
Amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).

13h a 13.45h - Premis a la Innovació Rural
Entrega dels guardons als projectes guanyadors per les categories del
Lluçanès i de la Catalunya Central.
Amb la Càtedra del Món Rural i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

14.15h - Dinar
Els participants que ho desitgin tindran la possibilitat d'anar a dinar a un
restaurant local, prèvia reserva. Can Costa Centre Cultural, preu menú: 15€.

Per participar és necessària inscripció prèvia a través del següent enllaç:
https://forms.gle/i242sD1k6ZLHRJ8x8

Per més informació, escriure a info@xcn.cat

https://forms.gle/i242sD1k6ZLHRJ8x8

