VII REUNIÓ DE LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Mollet del Vallès, 8 i 9 de juny de 2012

L’ECONOMIA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Organitzen:
CONSORCI DE GALLECS
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Amb el suport de:
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - GENERALITAT DE CATALUNYA
OBRA SOCIAL CATALUNYACAIXA
ALTRES CLL CONCRETAR...

Col·laboren:
ASSOCIACIÓ AGROECOLÒGICA DE GALLECS
HOSPITAL DE MOLLET DEL VALLÈS
UNIVERSITAT DE VIC
ORGANITZACIONS I PERSONES MEMBRES DE LA XCT
ALTRES A CONCRETAR

PROGRAMA (PROVISIONAL)

divendres 8 de juny

9.30h Assemblea ordinària xct
Paral·lelament: El joc de la custòdia. Possibilitat d’altres activitats: visita temàtica o
tallers temàtics a Gallecs.
11.00h-11.30h Pausa cafè
11.30h Sessió inaugural
12.15 h – 13.30h Conferència inaugural participativa.
13.30h – 15.30h Dinar

15.30h - 17h 2 blocs de sessions paral·leles (30 minuts de durada cada sessió):
1. Finançament alternatiu
2. Finançament i mecenatge: estat de la qüestió
3. Noves oportunitats per a la comercialització de productes i serveis de la custòdia
del territori
4. La fusió i unió d'entitats: una via per a l'eficiència econòmica de les
infrastructures verdes
5. L'emprenedoria social i la custòdia del territori
6. Nous valors de la custòdia. Valoració econòmica de les infra
7. L’economia del carboni i la custòdia del territori
8. L'economia de l'administració local davant la custòdia del territori

17 – 18h Pausa- cafè. Despleçament a l’ermita de Gallecs.
18h Espais de trobada.
Hi haurà diferents taules moderades on es parlarà de diferents temàtiques
exposades a les sessions de la tarda. També hi haurà espais específics, com
per exemple per a consorcis.
Hi haurà taules i espais lliures per a propiciar trobades entre participants.
Els espais de trobada són dinàmics i es pretén que els participants canviin de
taula amb certa freqüència.
20.30h Sopar a Gallecs (i parlaments si s'escau)
Activitats de vespre (concert, conte contes, curts)

dissabte 9 de juny
9.30h – 10.50h Ronda de comunicacions curtes paral·leles
10.50h – 11.30h Pausa cafè
11.30h- 13h Ronda de comunicacions curtes paral·leles
13 – 13.30h: Economia Verda i custòdia del territori
13.30h – 14.00h Sessió final a confirmar
14.30h Dinar picnic
15.30h – 19h Sortida de camp i recorregut per Gallecs.
Al final tastet - cloenda amb productes del mercat de custòdia

Activitats paral·leles:
Divendres tarda (a confirmar) i dissabte matí hi haurà mercat de custòdia a Gallecs.
Dissabte al matí hi haurà activitats lúdiques i tallers a Gallecs, obertes al públic
general, i en especial per acompanyants a participants de la reunió.

