
Per què 
BCN Smart 
Rural?

BCN Smart Rural és un projecte 
que té per objectiu implementar 

una estratègia intel·ligent 
de desenvolupament agrari 

a la Barcelona rural

BCNSmartRural@diba.cat

Grans 
reptes
Els grans incendis 
forestals són deguts, en 
bona mesura, a la pèrdua 
d’espais de conreu

Grans 
oportunitats
Segons la FAO, la terra 
serà un recurs clau per 
a garantir una suficient 
producció d’aliments

Paper estratègic 
de l’espai agrari
Els camps de conreu tenen 
un paper determinant com 
a embornals de carboni i 
com a recurs per a produir 
aliments

Vols saber-ne més? 
Posa’t en contacte amb nosaltres. 

    Actitud innovadora 
+

Visió sistèmica
+

Complicitat agrourbana
= 

Smart

Per impulsar una estratègia 
Smart de desenvolupament 
agrari a la Barcelona rural  

CubiertaContracubierta



Quins reptes es 
proposa el BCN 
Smart Rural?

Com actua el
BCN Smart 
Rural?
Integrant:

Coneixement + Actors + Territoris 
en un mateix projecte

Visió
BCN Smart Rural té una visió polièdrica dels 
sistemes agraris, com a:

Proveïdors d’aliments en clau de proximitat
Motors d’especialització i competitivitat 
dels territoris rurals
Generadors de paisatges resilients
Contribuents clau en l’assoliment dels ODS 
(objectius de desenvolupament sostenible)

Objectius de l’Observatori
BCNSmartRural.cat  

Generar coneixement i anàlisi dels sistemes 
agraris i agrourbans

Establir criteris metodològics i oferir nous 
recursos per a la implementació d’accions 
innovadores

Contribuir de forma activa al 
desenvolupament Smart dels territoris rurals

Dinamització econòmica

Crear 3 bancs de terres i la xarxa de bancs de terres 

Crear 3 espais test agroforestals

Crear fins a 8 nous equipaments col·lectius i de 
proximitat de transformació agroalimentària 

Lliurar fins a 12 cupons d’innovació a microempreses del 
sector agroalimentari

Acompanyar la creació de 3 cooperatives d’agricultura 
social 

Modelitzar l’eficiència en 3 tipologies de calderes de 
biomassa km 0

Prevenció d’incendis forestals

Delimitar les zones ZAP (Zones d’Actuació Prioritària) 
per a la gestió agrosilvopastoral i per a la prevenció 
d’incendis forestals

Implicar 18 APF (Associacions de Propietaris Forestals) 
en les zones ZAP definides

Impulsar 12 acords entre propietaris de finques forestals 
i ramaders per al foment de la pastura extensiva

Formar 200 treballadors forestals en tècniques 
d’extracció i maneig de la fusta per a la producció de 
biomassa

Per a l’anàlisi 
i l’avaluació

Per a la
implementació 

de solucions

Per a afrontar 
els reptes 
globals en 
clau local

Dades Eines Governança

El coneixement i l’expertesa d’un 
equip de 17 professionals altament 
especialitzat

Xarxa col·laborativa publicoprivada:

Diputació de Barcelona

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

4 grups d’acció local de la demarcació de Barcelona

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i 
Clúster de la Biomassa de Catalunya

BOSCAT i Centre de la Propietat Forestal

Consorci del Lluçanès i Consell Comarcal del Moianès

5 territoris pilot delimitats

Què ofereix
l’Observatori 
BCNSmartRural.cat?

Equilibri territorial

Incorporar 18 estudiants en estades de 
pràctiques d’empresa als territoris rurals

Crear 1 comunitat de coworking CoRural 
en l’àmbit agrari


