Benvolguts/des,
El proper 22 de març la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitzen la “Jornada d’innovació al món rural. Una mirada a través
dels projectes PECTs agraris de Catalunya”, amb el suport de la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida.
Europa s'afronta a reptes importants com són la pèrdua de pes demogràfic de les zones
rurals envers les zones urbanes, l'abandonament de l'activitat agrària, la pèrdua
continuada de biodiversitat, i el canvi climàtic, entre d'altres. Aquests reptes no es
poden afrontar des d'una perspectiva aïllada de desenvolupament rural. Cal una
visió sistèmica dels territoris que tingui en compte no només el territori rural,
sinó també el territori urbà i les interaccions entre ambdós.
Els projectes PECT representen una oportunitat pels territoris per revertir aquestes
dinàmiques i generar activitat econòmica innovadora, a través de la concertació
dels actors, la participació ciutadana i la implicació dels centres de recerca i
coneixement. Gairebé la meitat dels 25 projectes aprovats en la primera
convocatòria de PECTs estan focalitzats en l'àmbit agrari o contenen alguna
actuació en aquesta temàtica. D'aquesta manera, l'objectiu d'aquesta jornada serà el
de posar en valor el treball que es fa des de diversos indrets de la geografia
catalana, innovant el món rural i trencant el clixé de la ruralitat ancorada en el
passat i mostrar un món rural que aposta decididament per la innovació.
La jornada es divideix en dos blocs. Una primera sessió introductòria sobre les
polítiques locals d’impuls a la innovació en el món rural seguida de dues
sessions paral·leles on es presentaran els projectes PECT de l’àmbit agrari de
Catalunya aprovats en la primera convocatòria, ressaltant els seus aspectes més
innovadors i quin impacte positiu tindran en el desenvolupament dels territoris rurals.
En el segon bloc, tindrà lloc una taula rodona amb l’objectiu de debatre i reflexionar
entorn les possibilitats que poden oferir els fons estructurals i d'inversió en la
integració de les estratègies per al desenvolupament rural i regional a l'horitzó post
2020, i més concretament mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER).
Aquesta jornada està destinada a diferents agents del territori com les
institucions, entitats de desenvolupament rural, entitats del sector agrari i de serveis
del món agrari, associacions de productors, centres tecnològics i universitats i a la
ciutadania en general.

JORNADA D’INNOVACIÓ AL MÓN RURAL
UNA MIRADA A TRAVÉS DELS PROJECES PECT AGRARIS DE CATALUNYA
22 de març de 2019
Sala Polivalent. Edifici de l’Enològica (c/Amàlia Soler, 29. 08720 Vilafranca del Penedès)
9.00h 		

Inscripcions

9.30-9.45h
		
		

Benvinguda i inauguració
Sr. Pere Regull, alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Sra. Rosa Vestit, Directora General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya

9.45-10.15h
		
		

Introducció a la jornada: Polítiques locals d’impuls a la innovació en el món rural
Sr. Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació de Barcelona i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

10.15-11.00h

Presentació dels PECT agraris de Catalunya (sessió paral·lela 1)

SALA POLIVALENT

AUDITORI

Ebrebiosfera - Reserva de la biosfera de les
Terres de l’Ebre

PECT Nutrisal - Reus i Tarragona basat en una
alimentació innovadora, segura i saludable

BCN Smart Rural

INNO4AGRO - Un ecosistema innovador per a
un sector agroalimentari intel·ligent.

Energia i Forest - Demostració aplicativa de
la bioeconomia circular en les comarques
rurals i de muntanya

Porcí de Lleida,
la producció sostenible intel·ligent

11.00-11.30h

Pausa-cafè

11.30-12.15h

Presentació dels PECT agraris de Catalunya (sessió paral·lela 2)

SALA POLIVALENT

AUDITORI

El Bosc, el primer recurs de l’economia verda

Girona, regió sensible a l’aigua

Priorat-Montsant-Siurana - Paisatge agrícola
de la muntanya mediterrània

MOTORS PEL S&G - Creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues impulsat per la innovació als
nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb Agroindústries

Penedès sostenible i saludable
12.15-14.00h
Taula rodona: La integració de polítiques europees en matèria de desenvolupament rural i
		
regional a debat
		Modera: Sònia Callau, Diputació de Barcelona.
Sra. Laura Dalmau, Sotsdirectora General de Planificació Rural de la Generalitat de Catalunya
		
Sr. Jordi Castells, Sotsdirector General de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya
		
Sr. Eloi Juvillà, Cap de la secció de Suport Territorial i Estratègia Internacional de l’Oficina d’Europa
		
i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona
		
Sr. Albert Puigvert, gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.
14.00h		
		

Cloenda
Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament al següent enllaç o trucant al 973481752.
Les places són limitades i l’admissió es farà segons ordre d’inscripció.
Organitza:

Amb el suport:

