Liderant el canvi des dels municipis rurals.

TERRITORI RESILIENT
24-25 de gener 2019
a Olot, la Garrotxa
#TerritoriResilient

Jornades pel foment de territoris resilients


Territori Resilient proposa un espai de trobada i formació per als diversos agents qui treballen per a la
transició i el desenvolupament sostenible. Amb la intenció d'aprendre d'experiències reals i formar-nos en noves
maneres de liderar el canvi des dels municipis rurals.
Territori Resilient focalitza els espais de treball en els diversos agents a nivell local: persones polítiques,
persones tècniques i societat civil. Per a unes politiques públiques informades, unes institucions públiques
enxarxades i una societat civil empoderada. Per això proposa tres jornades, cada una dedicada als diversos
agents transformadors i amb la intenció d’aprendre d’experiències reals i formar-nos en noves maneres de
liderar el canvi des dels municipis rurals.

Territori Resilient són unes jornades sorgints de “La Garrotxa Territori Resilient”, un projecte pilot de la
iniciativa internacional “Municipalities in Transition”, que neix amb la voluntat de crear un marc de referència,
desenvolupar, estructurar i posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública dels
municipis amb les seves comunitats. Contextualitzat en un moment històric on els territoris d’arreu afronten
grans reptes, i adoptant metodologies inspirades en el Moviment de Transició, el MiT proposa la col·laboració
entre la societat civil i els municipis per a una transformació sostenible i basada en les necessitats locals.
Organitza:

Les jornades Territori Resilient són gratuïtes per a tots els participants, cal inscriure’s a:
www.garrotxaresilient.cat

PROGRAMA
JORNADA SOCIAL

DIJOUS 24 DE GENER
de 17h30 a 20h30
Al Casal de Sant Miquel, Olot
la Garrotxa

Un vespre dedicat a totes les persones interessades en la transició cap a la resiliència comunitària. Compartirem experiències sorgints de moviments de base que treballen per a una
transició cap a la resiliència. Serem part d’un taller vivencial
sobre transformació ecosocial i resiliència territorial. Hi haurà
berenar per a tothom!

Què podem fer com a societat civil i des de la base
per activar la transformació ecosocial?

17:30 // Taula rodona:
Experiències de base en el moviment de la transició cap a la Resiliència, amb
Marcos Tur, impulsor de Jesús en Transició a Eivissa.
Gorka Egia, Alcalde de l’Ajuntament d’Orendain.
Entre altres projectes i experiències municipals.
Modera: Joan Naspleda de Som Mobilitat.


18:30 // Xocolata i Xerinola, berenar amb La Fogaina i Cacau Pastisseria.
Performance i Converses informals.


19:00 // Taller participatiu: Transformació Ecosocial i Resiliència Territorial.

INSCRIPCIONS A WWW.GARROTXARESILIENT.CAT

PROGRAMA
JORNADA TÈCNICA

DIVENDRES 25 DE GENER
de 9h a 14h
Al Casal de Sant Miquel, Olot
la Garrotxa
Places limitades

Un matí dedicat a persones tècniques de l’administració pública
municipal i institucions privades. A través de dinàmiques
descobrirem els 7 Principis de Resiliència i indagarem en els
ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU.
Coneixerem i co-crearem estratègies de resiliència institucional
i multidisciplinar

Què podem fer per afrontar els reptes territorials més
complexes dels nostres municipis?

09:00 // Benvinguda i presentacions
09:15 // Els 7 principis de la Resiliència com a procés de disseny.

Introducció participativa dels 7 principis de la resiliència.
Vinculació amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible de la ONU
i el marc tècnic de l’Observatori Ecològic, Social i Econòmic de La Garrotxa.
11:30 // Descans amb esmorzar inclòs.


12:00 // Estratègies de la Resiliència Institucional i Multidisciplinar.

Com podem treballar de manera més enxarxada com a administració pública?
Introducció participativa a estratègies de «poligovernança» i enxarxament institucional.
Elaboració de propostes per poder afrontar els reptes territorials més complexos, de manera enxarxada
entre administració pública i amb la societat civil.

INSCRIPCIONS A WWW.GARROTXARESILIENT.CAT

PROGRAMA
JORNADA POLÍTICA

DIVENDRES 25 DE GENER
de 18h a 20h
a Can Trona, La Vall d’en Bas
la Garrotxa

Un vespre dedicat a polítics municipals i comarcals. Un punt
de trobada per conèixer experiències inspiradores de municipis
que caminen cap a la resiliència territorial. Descobrirem iniciatives reals de sostenibilitat, participació ciutadana i economia social i ens introduirem en Objectius de Desenvolupament
Sostenible de la ONU.

Què podem fer com a municipis per integrar aquests
conceptes i assegurar un futur resilient?

18:00 // Benvinguda i introducció, amb
Lluís Amat, Alcalde de la Vall d’en Bas.

Joan Espona, President del Consell Comarcal de la Garrotxa.
18:05 // Presentació del projecte pilot “La Garrotxa Territori Resilient”
amb Jordi Terrades, Gerent d’ADRINOC.

18:15 // Taula rodona: Els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU com a oportunitat
per a Municipis Rurals, amb
Arnau Queralt, Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, CADS.

Juan del Río, Coordinador de Red de Transición i responsable del projecte Municipalities in Transition.
Modera: Pep Berga.

19:15 // Taula rodona: Resiliència en municipis rurals, amb les experiències de:
Margarida Feliu, Alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau.

Lorena Rodríguez, Alcaldessa de l’Ajuntament de Carcaboso.
Dani Cornellà, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà.
Gorka Egia, Alcalde de l’Ajuntament d’Orendain.
Modera: David Jané.

20:15 // Copes i converses, tast de vins biodinàmics de la Bodega Mas Vida i pica pica ecològic.

INSCRIPCIONS A WWW.GARROTXARESILIENT.CAT
info@garrotxaresilient.cat
#TerritoriResilient

