
DE PROJECTES EN XARXA:

16 DE NOVEMBRE

El cafè de Jorba. Consultar ubicació.

ENTITAT RECEPTORA: COL·LECTIU EIXARCOLANT

GERMINADORA 

Catalitzant sinergies per la natura

https://www.google.com/maps/place/El+Caf%C3%A8+de+Jorba/@41.6007969,1.5444669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a441dbfd23f855:0x4014488f603058db!8m2!3d41.6008929!4d1.5466189


GERMINADORA DE PROJECTES EN XARXA
Catalitzant sinergies per la natura
16 de novembre

A Catalunya diverses organitzacions de diferent tipologia duen a terme tasques imprescindibles per a la societat i
per a l’estat de conservació d’espècies, hàbitats i processos ecològics. Les entitats que treballen sobre el terreny
juguen un paper crucial en la protecció i millora del medi ambient; els centres de recerca aporten la rigorositat
necessària; les administracions locals també poden jugar un paper actiu en la conservació dels nostres espais
naturals i les cooperatives i empreses poden canviar els seus processos o influenciar aquests canvis en favor de la
natura.

Tot i la rellevància de les activitats que realitzen aquestes organitzacions, dur-les a terme no és feina fàcil. La
falta de recursos econòmics i humans es tradueix sovint en no poder desenvolupar projectes més ambiciosos o
d’abast territorial més ampli. En aquest escenari, el treball en xarxa pot ser un gran aliat per revertir aquesta
situació.

No obstant, la dispersió territorial de les organitzacions arreu de Catalunya i el seu àmbit de treball, sovint molt
acotat, fan que no sigui tasca fàcil conèixer ni contactar amb altres projectes de conservació de la natura a
Catalunya amb els quals podrien establir col·laboracions.

OBJECTIU DE LA JORNADA
Dinamitzar una jornada co-creativa que esdevingui un espai de trobada presencial per facilitar l’establiment de
connexions entre entitats de la XCN (fer xarxa) i es puguin trobar punts en comú per iniciar col·laboracions i
projectes conjunts.

Aquesta jornada forma part de la “Germinadora de projectes en xarxa”, una iniciativa que promovem per a

fomentar aliances entre projectes de les entitats membres de la XCN.

Associacions i fundacions
Centres de recerca i universitats
Cooperatives sense ànim de lucre
Administracions locals
Empreses

Les entitats membres de la XCN:

PÚBLIC OBJECTIU

PROGRAMA
10:00 - Benvinguda i presentacions interactives

10:30 - Activitat de networking per identificar necessitats, àmbits d'actuació i regions d'actuació compartits i
complementaris

11:30 a 12:00 - Pausa cafè

12:00 a 14:30 - Activitat de disseny de projectes compartits

14:30 a 15:30 - Dinar elaborat pel forn de Jorba (promogut pel col·lectiu Eixarcolant). Preu: 15€

15:30 a 17:00 - Visita de camp per conèixer el projecte d'Eixarcolant i els horts d’Eixarcolant



A la jornada únicament hi poden participar persones vinculades a les entitats membres de la XCN. De cada entitat
hi pot participar més d’una persona. La participació és gratuïta. És imprescindible inscriure’s prèviament a través
del formulari en línia.

La data límit per inscriure’s és el dimecres 10 de novembre.

INSCRIPCIONS

SOBRE EL COL·LECTIU EIXARCOLANT

AQUESTA JORNADA COMPTA AMB EL SUPORT DE                                  

I LA COL·LABORACIÓ DE

Des del 2016 realitzen projectes arreu de
Catalunya en els àmbits de la recerca, la
dinamització territorial, la divulgació, la formació i
l’assessorament per tal de fer possible que
aquestes espècies i varietats es tornin a cultivar,
comercialitzar i consumir, i que tot plegat es faci
d'una forma sostenible i ètica, perquè cal
recuperar un patrimoni que potser pot semblar
cosa del passat però que tanmateix és
imprescindible per transformar el futur. 

INSCRIU-TE

El Col·lectiu Eixarcolant té per objectiu fomentar un model agroalimentari més net, ètic i just per mitjà de la
recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. 

Pel dia de la jornada us animem a que porteu tot aquell material que creieu que us pot ajudar a presentar la vostra
entitat i/o els vostres projectes (fulletons, informes, targetes de visita, etc..). Facilitarem un espai on poder deixar
aquest material. També podeu portar el vostre PC/tablet amb presentacions que ja tingueu fetes del vostre
projecte/entitat, per mostrar-les a les persones d’altres entitats amb qui establiu conversa.

Durant la visita de camp descobrirem els detalls i l'essència del projecte.

https://forms.gle/HjvtezPpc8HQtPsG9
https://eixarcolant.cat/

