Les transicions agroecològiques en l’àmbit local:
reptes i oportunitats
Jornada tècnica en línia
Dijous 5 de novembre de 2020

Presentació
Tot i que les primeres iniciatives
d’impuls de la transicó agroecològica
en l’àmbit local van sorgir fa menys
d’una dècada, en els últims anys s’han
posat en marxa, tant a Catalunya com
a altres territoris de l’Estat, força
projectes d’aquest tipus, els quals
pretenen transformar els sistemes
alimentaris (i les comunitats) locals per
fer-los més justos, saludables i
sostenibles.
L’objectiu
d’aquesta
jornada tècnica, que comptarà amb la
participació de tres experiències
referents en aquest àmbit, és
compartir els aprenentatges extrets i
els reptes actuals, així com les
estratègies per mirar de superar
aquests reptes. Aquesta jornada forma
part dels actes de llançament de la VI
Edició del Postgrau en Dinamització
Local Agroecològica (UAB), que es
realitzarà entre els mesos de gener i
juny del 2021 (més informació a
http://www.dlae.cat).

Programa
17.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Guillem Tendero, Arran de terra SCCL i Postgrau de
Dinamització Local Agroecològica (UAB).
17.40 h La territorialització de les transicions agroecològiques i el salt
d’escala de l’Agroecologia: reptes i oportunitats
Sr. Daniel López, Fundación Entretantos.
18.00 h Ekoizpen Urduña, servei públic de promoció de la transició
agroecològica a la comarca de Arratia-Nerbion (Bizkaia)
Sra. Marijo Imaz, Coordinadora de Ekoizpen Urduña.
18.15 h Alimentem Collserola, impulsant la transició agroecològica
al cor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sra. Annaïs Sastre, Arran de terra SCCL i L’Aresta SCCL.
18.30 h València, el far de les transicions agroecològiques a nivell
metropolità
Sr. Josep Manuel Pérez, Cap de Secció de la Regidoria
d'Agricultura i Horta de l'Ajuntament de València.
18.45 h Torn de preguntes i debat amb les participants
19.30 h Cloenda de la jornada

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats/des en seguir-la us
podeu inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’inscripcions.
Uns dies abans de la jornada ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la sessió.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de:
https://bit.ly/30YxS6I
Per a més informació podeu contactar amb:
Ariadna Pomar: Tel.: 665123889 - A/e: ariadna@arrandeterra.org
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