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EL MÓN RURAL
HI DIU LA SEVA
PEL FUTUR DEL PAÍS, FEM
L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA
“La millor manera de predir el futur és creant-lo”
El món rural català ha de definir el seu futur i
per això, impulsem la redacció de l’Agenda
Rural de Catalunya, un full de ruta per al
desenvolupament territorial, socioeconòmic
i ambiental, incorporant els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

I. Què és l’Agenda Rural de Catalunya?
El món rural reivindica formar
part de les decisions sobre
desenvolupament
territorial,
socioeconòmic i ambiental, com
a peça fonamental que és per al
desenvolupament sostenible del
planeta.
Per tal de situar els territoris
rurals al centre d’aquest debat, us
convidem a treballar per construir
una Agenda Rural de Catalunya.
En consonància amb altres
agendes catalanes i europees,
entre elles el Pla nacional per a
la implementació de l’Agenda
2030 a Catalunya, l’Agenda Rural
identificarà i dibuixarà les línies
del desenvolupament rural dels
propers anys, amb la col·laboració
de les organitzacions signatàries
de l’Acord Nacional per l’Agenda
2030 al nostre país.
L’Agenda Rural de Catalunya
té com a marc de referència la
iniciativa del Parlament Europeu
per
redactar
una
Agenda
Rural Europea que fomenti el
desenvolupament socioeconòmic,
el creixement i la diversificació
econòmica, el benestar social,

la protecció de la natura i la
cooperació i interconnexió amb les
àrees urbanes.
La Comissió Interdepartamental
sobre el Despoblament Rural ha
encarregat l’elaboració de l’Agenda
Rural de Catalunya per tal que,
mitjançant un espai de debat,
s’analitzin els reptes del món
rural i s’identifiquin actuacions
que abastin els diferents àmbits
de treball. Amb una Agenda

Rural de Catalunya compartida
amb els agents implicats en
el desenvolupament rural i
sostenible es pretén incidir en la
priorització de polítiques i accions
per a la ruralitat en el marc del
nou període de programació
Europea, de la Política Agrària
Comuna i de Desenvolupament
Rural 2021-2027 i les polítiques
de Desenvolupament Econòmic i
Local.
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II. Quins són els reptes inicials del món rural?
Les realitats del món rural de
Catalunya són diverses, amb uns
reptes comuns però també d’altres
d’específics, que caldrà analitzar i
planificar estratègicament basantse en l’equilibri territorial per tal
que esdevinguin oportunitats de
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PERSONES I
BENESTAR

canvi que ajudin a la transició
social, econòmica i ecològica cap a
una societat més sostenible.
Els reptes inicials identificats
per l’Agenda Rural de Catalunya
són:
Reforçar la cohesió social i el
benestar mitjançant la millora
dels serveis necessaris pel ple
desenvolupament de les persones,
la igualtat d’oportunitats i el seu
acompanyament.

REPTE
DEMOGRÀFIC

Afrontar el repte demogràfic
en termes d’arrelament social,
envelliment amb dignitat, acollida
de nova població i creació de
noves oportunitats per viure al
món rural.

TRANSICIÓ
ECOLÒGICA

Accelerar la transició energètica,
gestió regenerativa dels recursos
naturals i protecció dels serveis
ecosistèmics, i posar mesures per
a la mitigació i adaptació al canvi
climàtic.

TERRITORI
CONNECTAT
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Garantir la digitalització, mobilitat
sostenible i intel·ligència territorial.

Re-connectar les baules del
sistema agroalimentari, relleu
generacional agrari i pesquer,
cadenes de valor justes, sobirania
alimentària, producció i distribució
agrària i forestal.

Silvicultura, prevenció d’incendis
forestals i oportunitats dels
aprofitaments no fustaners.

Impulsar la innovació rural i
la dinamització econòmica i el
vigor cultural mitjançant el relleu
generacional
rural,
activitat
econòmica,
valorització
del
patrimoni i innovació cultural.

Construir un marc sòlid, proper i
eficient de governança a través de
la reconnexió de les necessitats
i realitats urbanes-rurals, un
marc legal, sistemes de preses
de decisions i implementació de
les accions que garanteixin un
desenvolupament rural veritable.
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SISTEMA
AGROALIMENTARI

GESTIÓ
FORESTAL

INNOVACIÓ I
DINAMITZACIÓ
SOCIAL I
ECONÒMICA
GOVERNANÇA

Aquests reptes, punt de partida de l’Agenda Rural de Catalunya, es
modificaran, complementaran i/o ampliaran amb els resultats de les
aportacions que es realitzaran durant el 2021.
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III. Quin és el calendari i la metodologia de
l’Agenda Rural de Catalunya?
Les aportacions per a la construcció de l’Agenda Rural de Catalunya es
portaran a terme entre els mesos de febrer i juliol d’aquest any 2021. Les
fases s’estructuraran de la següent manera:

CONSTRUÏM L’AGENDA RURAL
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Etapa 0

Definició del projecte i
constitució de la comissió
redactora.
Octubre 2020 - Gener 2021

Etapa 1

Recollida de propostes,
actuacions i mesures pel document
de l’Agenda Rural de Catalunya.
Febrer 2021 - Març 2021

Eines:
Formulari o
Sessió autogestionada

Etapa 2

Consulta i debat territorial de
la proposta inicial de l’Agenda
Rural de Catalunya

Eines:
Tallers territorialitzats
i formulari

Etapa 3

Recull d’esmenes i redacció
del document final de l’Agenda
Rural de Catalunya.

IV. Vols participar en la definició de reptes i
propostes de l’Agenda Rural de Catalunya?
Tothom que vulgui, ja sigui a nivell
individual, entitats, associacions,
administracions, agents econòmics
i socials, podrà fer les aportacions
que consideri a l’Agenda Rural de
Catalunya.

Sessió autogestionada per entitats

El període d’aportacions inicial a
l’Agenda Rural de Catalunya estarà
obert fins al dia 26 de març.

Contacta amb nosaltres

Durant aquesta primera fase es
poden fer aportacions a través
de qualsevol dels mecanismes
següents:

Fes les teves propostes!

Més informació

V. Qui coordina l’Agenda Rural de Catalunya?
Per poder fer possible l’Agenda
Rural de Catalunya, la Comissió
Interdepartamental
sobre
el
Despoblament Rural, liderada
per la Direcció General de
Desenvolupament
Rural,
va
nomenar una comissió redactora
formada
per
l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), l’Associació Catalana de
Municipis
(ACM),
l’Associació
de Micropobles de Catalunya
i
el
Consell
Assessor
de

Desenvolupament
Sostenible
(CADS)
per a l’elaboració de
l’Agenda Rural de Catalunya.
Aquestes
entitats
són
les
encarregades de coordinar el
procés per tal que les aportacions
siguin el més amplies possible
i poder elaborar una proposta
d’Agenda Rural de Catalunya
que es traslladarà a la Comissió
Interdepartamental
sobre
el
Despoblament Rural.
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www.agendaruralcat.cat
hola@agendaruralcat.cat

