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El projecte Cowocat Rural organitza un cicle de
webinars amb sessions sobre projectes
compartits, nous productes i serveis, i
col·laboracions públiques-privades
Cowocat Rural és un projecte de cooperació Leader impulsat pel
Departament, coordinat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS) Ribera d’Ebre – Terra Alta, amb la participació de
9 grups Leader de Catalunya, que té com a finalitat establir espais de
coworking o treball col.laboratiu mitjançant les noves tecnologies i en un
entorn rural
El projecte de cooperació Leader Cowocat Rural organitza un cicle de 3
webinars en què 3 experts en coworking realitzaran sessions formatives sobre
projectes compartits, nous productes i serveis, i col·laboracions públiquesprivades.
El cicle de webinars representa un nou format, dinàmic i participatiu, on la
primera part (sessió formativa) es pot visualitzar al canal de YouTube de
Cowocat_Rural a principis de setmana. La segona part (sessió en directe de
preguntes i respostes) es realitzarà 3 dies després. Entre una sessió i l'altra
hom pot enviar les preguntes als ponents.
El programa del cicle de webinars és el següent:
El 21 i 24 de setembre: El coworking com a agència. Gestió de projectes
compartits
A càrrec de Joana Carvalho, de Dinamo10 (Viana do Castelo, Portugal)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudInscripció:
moqTotGtanXq_7o8JFF5u7qEiQQeuz
El 28 de setembre i 1 d'octubre: Productes i serveis per a diversificar el
coworking i atraure nous públics: coliving
A càrrec de Jon Hormaetxe, de Sun & Co (Jávea)
Inscripció:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkdOCprT8iEtcRYIlwNdcCFjV5cA
m5RiOC
El 12 i 15 de octubre: Coworking i territori: sinèrgies i col·laboracions públiquesprivades
A càrrec de Michelle Arévalo-Carpenter, d'IMPAQTO (Equador).
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocInscripció:
mprjItG9MnTtJDcpMY551m55JSFJJX
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Paral·lelament a aquest cicle de webinars, Ribera d’Ebre acollirà, els dies 5 i 6
d’octubre, una trobada interterritorial i transnacional de diferents Grups d’Acció
Local (GAL) Leader que, com el CIS Ribera d’Ebre – Terra Alta, treballen en el
desenvolupament econòmic de zones rurals d’arreu de l’Estat i de França.
Aquest cicle de webinars és una actuació més que s’afegeix a les moltes que
desenvolupen els grups Leader en l’àmbit dels projectes de cooperació, amb el
suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
de la Generalitat d Catalunya, i d’ARCA, la xarxa de grups Leader de
Catalunya, i que representen un important impuls al desenvolupament de les
estratègies territorials de les zones rurals Leader.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i
twitter.com/agriculturacat
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