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Laboratori de desenvolupament econòmic local 
EL PAISATGE COM A BÉ COMÚ I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 
 
Dades de l’acció formativa   
 
Data: dimarts 10 de desembre de 2019 
Durada: 5 h 
Modalitat: Seminari 
Canal: Presencial 
Horari: de 9.30 h a 14.30 h 
Lloc: Casal Cívic Vapor Gran. Passeig Vapor Gran, 39-41, passatge B. Terrassa 
Com arribar-hi? 
 
Presentació 
 
El cicle de laboratoris 2019-2020 de la Xarxa d’Estratègies Locals vol connectar el paisatge amb 
les economies locals emergents. 
 
El paisatge i el patrimoni apareixen cada vegada més com a eines d’innovació econòmica a 
escala local. Al seu torn, les polítiques municipals de suport a l’ESS, cada vegada més esteses, 
es pregunten pel seu significat territorial. En aquest marc, el laboratori vol explorar les relacions 
entre el paisatge i l’ESS i, sobretot, inspirar iniciatives que siguin fertilitzadores des de les dues 
perspectives. 
 
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Terrassa us conviden a pensar en clau de futur i participar en aquest espai de 
treball cooperatiu per construir eines projectuals al servei del món local. 
 
Persones destinatàries 
 
Personal tècnic dels ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local, però també del 
conjunt ampli d’àmbits sectorials relacionats amb el paisatge i l’ESS: participació, medi ambient, 
urbanisme, etc. 
 
Persones interessades en les dinàmiques econòmiques territorials i el paper de les entitats locals. 
 
Objectius 
 
Explorar la relació entre l’economia social i solidària i la gestió del paisatge a escala local, com a 
aspectes clau per al futur de les ciutats i els territoris. 
 
Objectius específics: 
 
− Identificar conjuntament entre els participants valors en els paisatges que es copotenciïn amb 

els projectes d’ESS (com generar paisatges des de l’ESS?). 
 

− Donar visibilitat al paisatge com a actiu per a les pràctiques de l’ESS. 
 
− Crear sinèrgies entre les polítiques locals d’innovació econòmica i gestió del paisatge i el 

patrimoni. 
 

 
 
 
 
 

https://www.diba.cat/
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10215
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10215
https://www.google.es/maps/place/Passeig+del+Vapor+Gran,+39,+08221+Terrassa,+Barcelona/@41.5599222,2.0114403,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sPasseig+Vapor+Gran,+39-41,+passatge+B!3m4!1s0x12a492e96a749193:0xb565ba2b3b2d17a3!8m2!3d41.5599181!4d2.0136289
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Contingut 
 
9.30 a 9.45 h 
Benvinguda 

Marisol Lage, Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la 
Diputació de Barcelona. 
Montserrat Torres, Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 
9.45 a 10.00 h 
Trenquem tòpics sobre el paisatge 

Dinàmica de grup entre els participants 
 
10.00-11.15 h 
Taula rodona. Paisatge i economia social i solidària: expressions, oportunitats i barreres 

Laura Puigbert, Observatori del Paisatge. 
Jordi Boixader, Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
Marc August, estudiós dels comuns i pastor de Riudaura. 
 
Modera: Marina Vilaseca, l’Arada, SCCL 

 
11.15 a 11.45 h 
Pausa 
 
11.45 a 12.45 h 
Panell de casos 

Projecte Betula, presentat per Josep Pujantell, tècnic de L'Arada SCCL i doctor en 
ciències ambientals per l'ICTA-UAB, i Roger Rull, dinamitzador del projecte 
Territori de Masies COOP, presentat per Marcel·lí Corominas, Centre d’Estudis 
Lacetans, i Mercè Codina, dinamitzadora del projecte 
Anella Verda de Terrassa, presentat per Laia Soler, arquitecta de l’Ajuntament de 
Terrassa 

 
Modera: Daniel Vilà, Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 

 
12.45 a 14.30 h  
Taller de generació de coneixement 
 
Espai de conversa i taller per elaborar de forma col·laborativa els materials següents: 
 Mapa de projectes d’ESS amb contingut paisatgístic i patrimonial 

Criteris d’intervenció territorial de l’ESS 
Propostes per a l’actuació municipal 
 
Dinamitza: L’Arada, SCCL 

 
Metodologia 
 
Es combinarà la part expositiva de les taules rodones i el panell de casos amb el debat i espai de 
reflexió del taller de generació de coneixement. 
 
El Seminari tindrà un enfocament aplicat a la realitat de les entitats locals. Es farà èmfasi en 
l'intercanvi d'idees i la construcció col·lectiva de coneixement. 
 
 
 
 
 

https://www.diba.cat/
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Acreditació 
 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 
100% de les hores de formació.  
 
Criteris de selecció 
 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 
prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim 
per ens local o municipi. 
 
Inscripció 
 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 
Formació a cada ens públic. 
 
 

 

 
Economia circular i paisatge, 21 de novembre de 2019 
El paisatge com a bé comú i l’economia social i 
solidària, 10 de desembre de 2019 
Economia creativa i paisatge en la ruralitat, 19 de març 
de 2020 
Paisatge i economia blava, 28 de maig de 2020 
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Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Travessera de les Corts, 131-159 
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 049 171  
o.estrategiesde@diba.cat  
www.diba.cat/web/economieslocals 
 

https://www.diba.cat/
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10215
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10214
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10215
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10215
mailto:o.estrategiesde@diba.cat
file://lavola.com/dades/ZJRLSWEJ/projectes/WEKQPLHY/s34ae/AppData/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals
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