Existeix un ecosistema
agroecològic cooperatiu?
Pot aquest articular-se?
Jornades tècniques en línia
Dimarts 22 i dimarts 29 de setembre de 2020
Presentació
En els últims anys hem vist com cada
cop
apareixen
més
projectes
agroecològics que aborden les
diferents baules de la cadena
agroalimentària, des de la producció,
l’elaboració, el transport, el consum i
l’espigolada fins a projectes lligats a
l’educació, la dinamització i la
incidència
política.
Totes
amb
objectius propers i amb formes de
treballar que s’acosten a l’economia
social i solidària i el cooperativisme.
Tanmateix continuem tenint reptes a
abordar en relació a l’articulació del
sector. Cal també fer un abordatge a
l’evolució del cooperativisme agrari a
Catalunya i el cooperativisme de
consum, els dos més propers a
l’agroecologia per vinculació en les
activitats productives però encara amb
diferències d’apropament als nous
projectes
agroecològics
i
de
l’economia social i solidària.
Davant dels reptes d’escalabilitat i de
les emergències que ha accelerat la
Covid-19. Creiem interessant dedicar
un temps a revisar la força del
ecosistema agroecològic català.

Programa
Dilluns 22 de setembre
17.00 h Entrada a la plataforma i benvinguda
17.05 h Presentació de la jornada
Sra. Marta Arce, Escola Agrària de Manresa. DARP.
17.10 h Anàlisi del cooperativisme agrari i de consum





19.00 h Cloenda de la jornada

Dimarts 29 de setembre

200825 / 2,00

17.00 h Entrada a la plataforma i benvinguda
17.10 h Existeix un ecosistema agroecològic? Pot aquest articular-se?




Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Evolució del cooperativisme agrari
Sra. Maria Capdevila, de Tres Cadires, SCCL i Ponent Coopera.
El cooperativisme agrari i l’agricultura ecològica
Sr. Josep Oliveras, Cooperativa de Salelles.
El paper de les cooperatives de consum agroecològiques
Sra. Engràcia Valls, sòcia de la Manduca SCCL i Coordinadora de
Cooperatives de Consumidores Agroecològiques.
El salt d’escala en el cooperativisme agroecològic a revisió
Sra. Gemma Flores, L’Aresta, SCCL.

18.30 h Taula rodona amb els i les ponents
Modera: Sra. Rosa Binimelis, XSACC.



Organització

200796 / 2,00

El sector agroecològic a Catalunya en la darrera dècada
Sra. Anaïs Sastre, cooperativa Arran de Terra i L’Aresta.
El sector agroecològic sota criteris d’economia social i solidària
Sr. Alba Hierro, Pam a Pam.
Els ecosistemes cooperatius i les articulacions sectorials
Sr. Ivan Miró, La Ciutat Invisible.

18.30 h Taula rodona amb els i les ponents
Modera: Sra. Cristina Espejo, Regeneress.
19.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Aquestes dues jornades es realitzaran en línia. Per seguir-les cal inscriure’s a
l’enllaç que figura a la part inferior d’aquest programa, caldrà que indiqueu a
quina jornada us voleu inscriure (o totes dues).
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
https://ja.cat/2020-ecosistema-agroecologic-cooperatiu
Per a més informació podeu contactar amb l’EA Manresa (Tel.: 93 874 90 60 –
A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat )

