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Procés de participació ciutadana · Pla estratègic territorial de les
Garrigues 2015-2025
En el marc de la realització del Pla estratègic territorial de les Garrigues, us
convidem a assistir a un cicle de taules d'experiències per conèixer models
innovadors i interessants que poden ser traslladables a la nostra comarca.
Esperem que us siguin inspiradors!

Sessions inspiradores “I per què no a les Garrigues?”
SESSIÓ 1.
Estratègies de territori. Quin és el nostre model?
1- TERRA ALTA, PARADÍS RURAL. Presentada per Montse Pellisa, tècnica
de Desenvolupament Econòmic i Laboral del Consell Comarcal de la Terra
Alta
www.terra-alta.org

2- DINAMIG, Agència d'Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa, presentada per Ariadna Villegas, directora de DINAMIG.
www.dinamig.cat
3- EXPERIÈNCIA PER DETERMINAR

Dijous 28 d'abril de 19h a 21:30h
Centre Cívic - Viver d'Empreses Garrigues Altes (Sala petita)
C/ Vall d'en Roher, 9 - LA GRANADELLA
Adreçat principalment a tècnics, gestors, polítics, empresaris i a tothom que tingui
interès en les estratègies de desenvolupament del territori.
Promou :

Amb el finançament de:

Coordina:

Consell Comarcal
de les Garrigues
“Aquesta és un actuació subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu”
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Sessions inspiradores “I per què no a les Garrigues?”
SESSIÓ 2. Emprenedoria jove i innovació. Atreveix-te!
Ecoavícola. Explotació de pollastres ecològics (Bagà), presentada per
Gerard Casanova
www.pollastresecologics.cat

Nuwa. Agència digital (Móra d'Ebre), presentada per Quim Algueró
www.nuwa.cat

Piro-Negawatt SSSL. Cooperativa de serveis d'estalvi energètic (la Pobla
de Segur), presentada per Jordi Oliveres
www.pironegawatt.coop

El Brogit. Empresa d'ecoturisme i agència de viatges, presentada per
Meritxell Omella i La Petjada, empresa d'ecoturisme, presentada per
Judith Mira (el Pont de Suert). Empreses col·laboradores.
www.elbrogit.com | www.lapetjada.com

Dissabte 7 de maig de 10:30 h a 13:00 h
a les Borges Blanques al CEI (Centre d’Empreses Innovadores)
Adreçat principalment a joves de les Garrigues que tinguin una empresa o un
projecte empresarial i a aquells que tinguin inquietuds i ganes d'aprendre i compartir
experiències amb altres joves.

Inscripcions i informació sobre les sessions:
Formulari online d'inscripció: inscriu-te aquí
Telèfon: 696 103 559
Correu electrònic: fentcami@garrigues.cat
Informació del Pla estratègic a la web: www.lesgarriguesfentcami.cat
Promou :

Amb el finançament de:

Coordina:

Consell Comarcal
de les Garrigues
“Aquesta és un actuació subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu”

