
L'agroecologia ha sorgit en les últimes dècades
com un enfocament alternatiu als sistemes
globalitzats de producció i distribució
agroalimentària, amb l'objectiu d'augmentar la
sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris des
d'una perspectiva ecològica, social i econòmica.

En harmonia amb els eixos de treball de la
Capitalitat Mundial per a l'Alimentació
Sostenible 2021 de la ciutat de Barcelona, amb
aquest curs de 6 hores lectives s'adquiriran els
coneixements bàsics sobre agroecologia i la
sobirania alimentària, tant en l'àmbit teòric com
pràctic, en particular el seu paper en la
conservació de l'agrobiodiversitat i la cultura
agrària local i les xarxes alimentàries
alternatives.

Coneixerem també casos reals de processos de
dinamització local agroecològica, tot combinant
explicacions de caràcter teòric amb dinàmiques
participatives.

Des de l’Escola de Formació del COAMB, us
proposem una formació adreçada a
professionals del medi ambient, estudiants,
investigadors, tècnics de l'administració pública
i persones interessades en l'agroecologia i la
sobirania alimentària.

ORGANITZEN:

CURS ONLINE

AGROECOLOGIA
30 DE NOVEMBRE 

2 DE DESEMBRE

INSCRIU-TE

Continguts del Curs: 

1. Antecedents teòrics i evolució del concepte
d’agroecologia.
2. Agroecologia política i sobirania alimentària.
3. Xarxes alimentàries alternatives.
4. Manteniment de la cultura agrària local. 
5. Casos pràctics en processos de dinamització
local agroecològica: 

Cas 1: Dinamització territorial.
Cas 2: Conservació de varietats locals.
Cas 3: Circuits curts de comercialització.

Amb el format d'aula virtual, podreu assistir en
directe a les sessions dels ponents en format
videoconferència. També podràs visualitzar els
vídeos de cada sessió posteriorment.

El curs estarà disponible a la plataforma online
del COAMB fins al 21 de desembre per a
visualitzar els continguts i descarregar el
material complementari de la sessió.

Ponents:

Laura Calvet - Doctora en ciències ambientals
especialitzada en coneixement agroecològic
tradicional i conservació de l'agrobiodiversitat.

Marina di Masso - Doctora en sociologia,
investigadora en sobirania alimentària i
perspectives d'economia crítica.

Preu:

Aquesta formació és de caràcter gratuït per a
tots/es les participants, però les places
d'inscripció són limitades. 

6 HORES LECTIVES
DE 10 :00 A 13 :00 H

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina51869/formacio-per-a-locupacio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit-ws/fp57--aula-virtual-introduccion-a-la-agroecologia.do?idActivitat=1006412
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit-ws/fp57--aula-virtual-introduccion-a-la-agroecologia.do?idActivitat=1006412
https://www.coamb.cat/formacio/escola-de-formacio/

