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NOTA PREMSA
20 JULIOL 2021

La Vall del Corb: territori d’oportunitats

El passat dilluns 19 de juliol l’Associació pel desenvolupament integral de la Vall del Corb va
formalitzar un conveni amb la Diputació de Lleida.

El conveni, en el qual es porta mesos treballant, té com a finalitat servir de suport a l’entitat
durant la redacció de la memòria del projecte “Territori de vincles: Vall del Corb” i
representa, per ambdues parts, una oportunitat per posar en marxa pràctiques innovadores i
polítiques públiques concretes que afavoreixin la capacitat de resposta i adaptació d’aquest
territori rural a desafiaments com el repte demogràfic o el canvi climàtic.

El projecte Territori de vincles: Vall del Corb parteix de la recollida de necessitats locals per
al repoblament per definir actuacions concretes d’assessorament i formació que puguin
servir com exemple de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia, l’habitatge i el
patrimoni o les energies renovables i l’economia circular. Impulsat per l’Associació de la Vall
del Corb, el projecte compta des dels seus inicis amb l’acompanyament tècnic de les
cooperatives l’Aresta i laBoqueria, les quals assessoren l’entitat i interactuen amb projectes
similars des de l’òptica de l’economia social i solidària.

La idea de l’entitat amb aquest projecte, que ja compta amb el suport del Patronat de
Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, a més dels consells comarcals de
l'Urgell i la Conca de Barberà i de la majoria dels municipis de la vall, és poder endegar
processos i metodologies de transició que siguin replicables en altres pobles i territoris
rurals de la Vall del Corb i de Catalunya. També compta amb el suport dels ateneus
cooperatius que actuen a la vall: CoopCamp i Ponent Coopera.

El passat 25 de juny el projecte fou presentat a diferents càrrecs electes i tècnics al Castell
de Ciutadilla, en una jornada organitzada per l’associació. En la mateixa, es deixar palesa la
visió integral del projecte, explicant els principals eixos d’actuació i la seva materialització en
forma de proves pilot en quatre municipis de la vall. A més de les proves pilot, es planteja la
creació d’un fòrum. Un espai on els diferents actors implicats (societat civil, administració
pública, sectors econòmics i acadèmia) puguin treballar i formar-se conjuntament, des del



reconeixement mutu i l'horitzontalitat, per construir la visió de futur i les estratègies més
adequades als reptes del moment.

Un projecte alineat amb els ODS i l’agenda 2030
El projecte Territori de Vincles: Vall del Corb neix d’un anhel i una necessitat per trobar
solucions als reptes complexos que afronta la Vall, en els plànols ambiental, social i
econòmic, com ara: el repte demogràfic, la pèrdua de biodiversitat o l’emergència
habitacional. L’associació aposta en aquest projecte per la creació i consolidació d’aliances
amb actors diversos, per a que entre tots, des de diferents sectors i escales, es pugui assolir
la transició cap a la sostenibilitat, des d’un pensament sistèmic i interdisciplinari.



Territori de vincles: una aposta pel
futur dels pobles de la Vall del Corb
Territori de Vincles_Vall del Corb és un projecte que neix de la necessitat de fer front a les
diferents problemàtiques que pateix la Vall del Corb des d'una òptica transversal, mitjançant
estratègies territorialitzades i multidisciplinàries partint dels recursos endògens i els
coneixements de la comunitat local.

22 d'octubre del 2021
El projecte Territori de Vincles_Vall del Corb va començar a gestar-se ara fa més d'un any i
mig. Impulsat per l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, compta
des dels inicis amb l'acompanyament tècnic de les cooperatives l'Aresta i laboqueria i amb
el suport dels municipis de la Vall, la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals de l'Urgell
i de la Conca de Barberà. Els principals objectius del projecte són: fer front al repte
demogràfic, aconseguir l'adaptació climàtica de la Vall i la generació de noves oportunitats
de vida, en sentit ampli: habitatge, treball, paisatge i comunitat. Per fer-ho, es parteix de tres
eixos estratègics, que doten d'eines el projecte i el vertebren: l'agroecologia i la biodiversitat,
l'accés a l'habitatge i la gestió de recursos. Amb la finalitat d'aterrar-ho, es plantegen una
sèrie d'accions transversals a tota la Vall, així com proves pilot en diferents municipis, tant
de la vessant de Lleida com de Tarragona.

A començaments de novembre, es té previst celebrar unes jornades gratuïtes per
reflexionar i treballar sobre els problemes que pateix la Vall del Corb i el món rural en
general. Les jornades tindran lloc els pròxims dies 5 i 6 de novembre al Castell de Santa
Coloma de Queralt, i pretenen ser la primera edició de futurs encontres que li puguin donar
continuïtat. Amb el nom "Territori de vincles - eines pràctiques per a uns territoris rurals vius"
l'organització planteja les jornades com un espai de formació i enxarxament entre diversos
sectors i agents, de diferents nivells, tant en el plànol institucional com el social, econòmic o
acadèmic.

Els temes a tractar, organitzats seguint els tres eixos estratègics del projecte, són: el relleu
agrari, l'accés a la terra, la masoveria urbana, la rehabilitació eficient d'habitatges, la
transició energètica i la gestió sostenible dels recursos forestals. A través de ponències,
taules rodones i debats, es coneixeran eines i experiències que ja han estat testades i
poden ser replicables en el context de la Vall i altres territoris rurals. Es comptarà amb la
participació de la Xarxa per la Conservació de la Natura, la cooperativa basca Sustraiak
Habitat Design Coop o Ecojerte, una entitat que impulsa la transició agroecològica al Valle
del Jerte (Extremadura). Però també amb ajuntaments pròxims, experiències de producció i
elaboració agroalimentària, el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya o plataformes
pels drets socials i ambientals.

Tot el material generat (audiovisuals, resums i gàfics) serà registrat i recollit per CoopCamp,
l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona qui, a més a més, intervindrà a les jornades per
explicar la Caixa d'Eines, un recull de recursos de l'economia social i solidària per a que els



micropobles i territoris rurals puguin fer front a les necessitats dels pobles des de fórmules
cooperatives i comunitàries.

Les jornades compten amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, així com el suport del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Trabajo y Economía social.

MÉS INFORMACIÓ
Carla Roca
660 20 60 54
arestadinamitzacio@gmail.com

Enllaç formulari d'inscripció: bit.ly/territoridevincles21

(A les següents pàgines trobeu el programa de les jornades)

http://bit.ly/territoridevincles21


PROGRAMA DE LES JORNADES

Divendres 5
9h-9h30: Acreditacions
9h30: Benvinguda i inauguració de les jornades
Associació Vall del Corb
Carles Gibert i Bernaus - vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida
Ramon Mullerat - alcalde de Santa Coloma de Queralt.
10h: Presentació de les jornades
L'Aresta Cooperativa
La Boqueria Cooperativa
10h15: Com iniciem un projecte de masoveria urbana en un territori rural?
Toti Obiols - Consell Comarcal de l'Urgell
11h15: Rehabilitació energètica a l’habitatge: per on comencem?
Ricard Grau - La Boqueria Cooperativa
12h15: Pausa - Esmorzar amb productes de la Vall del Corb
12h45: Eines per a una transició energètica justa
Montse Cobero - membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa
Montserrat Oranias - Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Anna Salla - Ajuntament de Maldà
14h00: Pausa per dinar*
15h30: Caixa d'eines d'Economia Social i Solidària per a micropobles i territoris rurals
Annaïs Sastre - CoopCamp
16h-17h30: Sessió dinamitzada: Intercanvi d’eines per afrontar el repte demogràfic a
la Vall del Corb
Dinamització a càrrec de L'Aresta Cooperativa

18h00: Tast de productes, cerveses i vins de la Vall del Corb

DISSABTE 6
9h-9h30: Acreditacions
9h30: Relleu agrari: aspectes emocionals i financers de la transmissió extra-familiar,
debat sobre experiències europees i potencial d’adaptació a la Vall del Corb
Clara Blasco Moreno - Xarxa per a la Conservació de la Natura
11h15: Accés a la terra: banc de terres, Espais Tests i recursos agraris
Gessamí Sardà - Banc de terres del Baix Camp
Annaïs Sastre - Coopcamp
12h15: Pausa - Esmorzar amb productes de la Vall del Corb
12h45: Ramats, boscos i lleres de riu: cap a una gestió sostenible i agroecològica
dels recursos



Pere Artigas - La Segalla SCP
Bombers GRAF - Generalitat de Catalunya
David Gonzalez - Sustraiak Habitat Design Coop
14h00: Pausa per dinar*
15h30: Retos agroecológicos desde el Norte de Extremadura
Guillem Caballero y Ángel Calle - Coop. EcoJerte
16h-17h30: Sessió dinamitzada: I les entitats que podem fer? Intercanvi de projectes
entre associacions i entitats de la Vall del Corb
Dinamització a càrrec de L'Aresta Cooperativa i l'Associació Vall del Corb

18h00: Tast de productes, cerveses i vins de la Vall del Corb

* El dinar va a càrrec de les persones assistents. Des de l'organització us facilitarem
un llistat de bars i restaurants on podreu dinar a Santa Coloma de Queralt.



Gran acollida de les jornades Territori
de Vincles a la Vall del Corb
Els darrers 5 i 6 de novembre s'han dut a terme unes jornades presencials i gratuïtes al Castell de
Santa Coloma de Queralt. Amb el nom "Territori de vincles - eines pràctiques per a uns territoris
rurals vius" l'Associació Vall del Corb ha volgut crear un espai de formació i enxarxament entre
diversos sectors i agents per treballar els problemes que pateix la Vall del Corb i el món rural en
general.

7 de novembre del 2021
Les jornades, que s'han celebrat aquest cap de setmana al Castell de Santa Coloma de
Queralt, pretenien ser la primera edició de futurs encontres. Les persones assistents, al
voltant d'unes setanta entre els dos dies, ho han pogut fer de manera presencial i gratuïta
amb inscripció prèvia. A més a més, les jornades s'han pogut seguir en directe per Youtube
i Facebook, i ja han tingut més de duescentes visualitzacions. Els enregistraments quedaran
penjats al canal de CoopCamp per poder reproduir-los quan es desitgi.

El programa, ple d'activitats formatives i d'enxarxament, ha comptat amb més de dotze
ponents i la presència de diferents administracions públiques i grups d'acció local de Lleida i
Tarragona, a més del veïnat de la Vall i representants de més de trenta entitats i
associacions de la Vall i de territoris propers.

Els temes tractats durant les jornades han seguit els eixos estratègics del projecte, i s'han
materialitzat en activitats i debats entorn el repte demogràfic, el relleu agrari, l'accés a la
terra, la masoveria urbana, la rehabilitació eficient d'habitatges, la transició energètica i la
gestió sostenible dels recursos forestals. S'han donat a conèixer eines i experiències que ja
han estat testades i poden ser replicables en el context de la Vall i altres territoris rurals. Pel
que fa als convidats han estat, entre altres, la Xarxa per la Conservació de la Natura, la
cooperativa basca Sustraiak Habitat Design Coop o Ecojerte, una entitat que impulsa la
transició agroecològica al Valle del Jerte (Extremadura). Però també ajuntaments pròxims
com els de Maldà o Santa Coloma de Queralt, experiències de producció i elaboració
agroalimentària, els bombers GRAF de la Generalitat de Catalunya o la Xarxa Catalana per
una Transició Energètica Justa.

Durant els dos dies en que s'han celebrat les jornades, les persones participants han pogut
degustar productes agroalimentaris de productores i elaboradores de la Vall del Corb, així
com participar en dues sessions dinamitzades per la cooperativa l'Aresta, amb la finalitat de
compartir eines i enxarxar-se amb altres entitats o persones del territori i aprofitar el
potencial existent.

Les jornades, co-organitzades pel projecte Territori de Vincles i CoopCamp, compten amb la
col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament
de Santa Coloma de Queralt, així com el suport del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía social.




