Grup de Treball Transnacional i Visita
Tècnica sobre innovació social en
agricultura urbana i periurbana
Barcelona, 27 i 28 Octubre de 2017
La trobada té lloc en el context de l’“Aplec”, reunió anual dels actors en agricultura urbana.
http://www.agriculturaurbana.cat/programa
Hi haurà traducció català-anglès anglès-català
•
•
•

Divendres 27 d’octubre: APLEKING, Aplec internacional d’actors en agricultura urbana i
periurbana. Lloc: Espai Jove Fontana (Carrer Gran de Gràcia, 190 – 192)
Divendres 27 d’octubre: Visita tècnica a projectes d’agricultura periurbana
Dissabte 28 d’octubre: Visita tècnica urbana i participació en l’Aplec d’agricultura urbana. Lloc:
Diversos horts a Barcelona i Espai Germanetes (Cruïlla Viladomat amb Consell de Cent)

DIVENDRES 27 MATÍ: APLEKING, Grup de Treball Transnacional sobre innovació social en
agricultura urbana i periurbana
8:30 – 9:00

Registre dels participants

9:00 - 9:15

Benvinguda i introducció

9:15 – 10:30 Buscant la inspiració: cada soci local de MADRE presenta breument els actors
convidats de la seva àrea i un “projecte inspirador” prèviament seleccionat.
10 minuts de presentació serviran per respondre per què s’ha triat aquesta experiència concreta, quin
és l’impacte dessitjat i quin el potencial de replicabilitat.
Durant les presentacions, els participants podran anotar idees clau o dubtes sobre els projectes en una
sèrie de pissarres.
10:30 – 11:00 Factors que fomenten o dificulten la innovació social en el desenvolupament de
l’agricultura metropolitana i periurbana a les 6 Metròpolis del projecte MADRE: Lliçons apreses dels
Grups Metropolitans de Treball. Per Joaquim Muntané i Puig, Expert en polítiques
11:00- 11:30

Pausa cafè

11:30 – 13:00 Cafè Mundial: Distribució de 6 preguntes en 6 taules
Els temes a discutir sorgiran de l’anàlisi dels Informes MWG que seran presentats a l’inici de la trobada.
Quatre d’ells estaran vinculats a Innovació Social i dos a la consolidació de la xarxa MADRE. Hi haurà
un mínim de 4 rondes de discussions donant a cada participant la possibilitat de contribuir directament.
Cada grup tindrà un líder a fi de facilitar les discussions, i actuarà també de relator per compartir els
resultats del grup de treball amb tots els participants a la fi del GTT. Si cal, hi haurà traducció
consecutiva ES/CAT/EN.
13:00 – 13:30: Presentació dels resultats del treball al voltant dels 4 temes comuns sorgits del debat
MWG
13:30 – 14:00: Presentació dels resultats al voltant del debat sobre la xarxa MADRE
14:00 Clausura del GTT i dinar

DIVENDRES 27 TARDA: VISITES TÈCNIQUES PERIURBANES
Horari: De les 15 a les 18h
Els participants visitaran (amb autobús) 3 experiències d’agricultura periurbana prèviament
seleccionades, rellevants des del punt de vista de la innovació social. La visita es clourà amb un sopar
avançat.

DISSABTE 28 OCTUBRE: VISITA TÈNICA URBANA I PARTICIPACIÓ A L’APLEC D’AGRICULTURA
URBANA
10:00 -12:00: Recorregut amb bicicleta per diferents horts urbans
12:00-14:00: Mercat de pagès, tallers públics sobre agricultura urbana, exposició (posters, materials
de comunicació) d’iniciatives europees d’agricultura metropolitana centrades en la innovació social
i Tribuna d’oradors
14.00 Dinar: Paella social
16:00-17:30: Tallers públics, Exposició (posters, material de comunicació) d’iniciatives europees
d’agricultura metropolitana centrades en la innovació social i Tribuna d’oradors
17:30: Menjar i música

