REPOBLAMENT RURAL, RELLEU GENERACIONAL
AGRARI I ACCÉS A LA TERRA.
Novetats i tendències de futur en clau catalana i europea

Aviat arribem a l’equador del projecte de recerca i innovació «RURALIZATION», finançat pel fons
europeu H2020, i des de la XCN, com a organització participant a nivell estatal, volem convidarvos a la presentació dels resultats del projecte generats fins a dia d’avui. A més, i en col·laboració
amb ICEA, ARCA, l’Escola de Pastors, la iniciativa Repoblem i el Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, volem aprofitar també per generar una estona de reflexió i debat, en el
marc d’una taula rodona. Tot plegat, com de costum en temps de pandèmia, en format virtual.

PROGRAMA

10 de març 2021 / 10h-12.30h / VIRTUAL

10.00h Benvinguda i introducció
Neus Monllor, consultora agrosocial i membre del Consell Assessor del projecte “Ruralization”
10.10h Dades bàsiques i principals resultats provisionals del projecte Ruralization
Miquel Correa, tècnic de projectes a la XCN
- Expectatives dels joves europeus i tendències de futur en regions rurals
- Relleu generacional al sector agrari: conceptes, actors i dades clau
- Accés a la terra: marc legal, polítiques i pràctiques socials innovadores
11.00h Pausa
11.10h Taula rodona i debat: “Quin futur pel món rural i el sector agrari en temps
de post-pandèmia, crisi socioecològica i emergència climàtica?”
Amb la moderació de Neus Monllor i les intervencions de:
- Gemma Francès, de l’Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i gerent del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat.
- Laia Batalla, tècnica de l’Escola de Pastors de Catalunya - Associació Rurbans
- Gemma Estany, de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).
- Josep Dadon, responsable de desenvolupament rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.
Ton Lloret, impulsor de la iniciativa Repoblem.
12.20h Cloenda

INSCRIU-T’HI AQUÍ
Organitza:		
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