Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 24 de març de 2017

Agroecologia i economia social i
solidària. Convergències en la
teoria i la pràctica

Presentació
La petita i mitjana pagesia del nostre país té
cada vegada més dificultats per fer viable la
seva activitat a nivell econòmic i social.
Tanmateix, en els últims anys estan emergint
propostes que pretenen cercar alternatives
al model alimentari i econòmic dominant. En
aquest sentit, l'Agroecologia
(Ae) i
l'Economia Social i Solidària (ESS) són
propostes que coincideixen en bona part
dels principis que les regeixen, com la
sostenibilitat ambiental, l'equitat o la
cooperació.
L'objectiu de la jornada és doble. Per una
banda, reflexionar sobre la vinculació entre
l'economia social i l'agroecologia, per tal
d'explorar estratègies per fer front al repte
de la viabilitat econòmica i social de les
explotacions agràries. Per altra banda, donar
a conèixer experiències del sector
agroalimentari que treballen des d’aquestes
dues perspectives.
Aquesta jornada tècnica va adreçada a
tècnics d'institucions i entitats que treballen
en
l'àmbit
agroalimentari
i
del
desenvolupament local, i a persones
interessades en projectes agroecològics
impulsats des de l’ESS. Es realitzarà en el
marc de la III Edició de la Diplomatura de
Postgrau
en
Dinamització
Local
Agroecològica.

Organització

Programa
16.00 h Benvinguda i inscripcions
16.15 h Presentació de la jornada
Sr. Daniel López Garcia, coordinador de la Diplomatura de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica (IGOP/ICTA-UAB).
16.30 h Ponències centrals
Com ser alternativa econòmica sense perdre els valors en l'intent
Sr. Ruben Suriñach Padilla, Opcions de consum responsable i XES.
Aportacions de la sinèrgia entre la ESS i Sobirania Alimentària als
reptes de les iniciatives agroalimentàries
Sra. Patricia Dopazo Gallego, Revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas.
18.00 h Pausa
18.15 h Taula rodona d’experiències, moderada per la Sra. Marina Di Masso
Finançament des de l'ESS per a projectes agroecològics
Sra. Martina Marcet Fuentes, Cal Roio i Comissió Social de Coop 57.
Experimentant per a la sostenibilitat. Mercat social, Ae i ESS
Sra. Gemma Flores-Pons, cooperativa l’Aresta.
Entre la realitat i la tossuda utopia. Inserció sociolaboral a
l’Agroecologia
Sra. Clara Griera Llonch, enòloga i sòcia de la cooperativa L’Olivera.
19.15 h Debat
20.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Josep Espluga, coordinador de la Diplomatura de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica (IGOP/ICTA-UAB).

Lloc de realització
Sala Emprèn de l'Edifici Barcelona Activa
Carrer Llacuna, 162 – 164
BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://goo.gl/forms/ckzZIKaGi8AwJOVt2. Contacte: Sra. Ariadna Pomar León
(Tel: 665 123 889 – A/e: ariadna@arrandeterra.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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