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Brots del Festival Cantilafont i La Roca de Sobremunt,
gastrocoop natural, primers premiats
En el marc de la presentació de la càtedra i
les jornades de dissabte al matí es van lliurar els primers Premis a la
Innovació Rural, que patrocina la Fundació Caixa d’Enginyers, amb la
voluntat de donar suport i visibilitat a projectes que s’estan portant
a terme en aquest àmbit. Es tracta de dos guardons valorats en 5.000
euros. El premi a la iniciativa innovadora de persones joves de menys
de 35 anys va ser per al projecte Brots del Festival Cantilafont, del
qual van valorar la capacitat per adaptar-se a la situació de Covid-19.
Des de l’organització tenen la intenció de mantenir el Brots de cara
a properes edicions com a complement al festival. El premi a una
iniciativa innovadora d’una dona del món rural va ser per al projecte
La Roca de Sobremunt, gastrocoop natural, que va començar com un
restaurant i han ampliat l’activitat amb menús per emportar per facilitar la vida a la gent gran i donar vida al poble. A la foto, Laia Sucarrats i Eva Freixa, del Cantilafont; la consellera Teresa Jordà; Miquel
Vila, d’Acció Solidària contra l’Atur, i Eva Cherto, de La Roca.

GUILLEM RICO

Santa Creu de Jutglar

innovació directa dels territoris rurals que vertebri les
iniciatives que treballen per
dinamitzar aquestes àrees”. El
rector va afegir que cal que el
món de pagès “sigui valorat
per allò que val i per allò que
pot oferir” ja que considera
que “és el preservador d’un
sistema de vida, de la sostenibilitat i del paisatge”.
El president del Consorci del Lluçanès i alcalde
d’Oristà, Marc Sucarrats, va
dir que la càtedra és “una
oportunitat per treballar des
del coneixement i l’acció amb
tots els reptes que tenim al
davant”, com per exemple
l’impuls de l’habitatge i
evitar que els joves marxin
dels entorns rurals. Això sí,
va insistir en el fet que tot
plegat es tradueixi en projectes concrets que es puguin
executar.

Vol donar suport
a la recerca i
innovació amb
la implicació del
territori
Alfred Vernis, coordinador
del projecte de la Càtedra del
Món Rural, va fer esment del
canvi de relat sobre el món
rural tradicional, un relat
nou que “s’ha de construir
des del món rural” i que “el
rural no sigui víctima de l’urbà”. Va recordar que la càtedra es va començar a gestar
el gener del 2019 quan el llavors president del Consorci i
alcalde de Prats, Isaac Peraire, va convocar unes 30 entitats per parlar de la possibilitat i un any més tard la UVic
va entrar a formar part del
projecte i es va decidir que
un cop creada inicialment se
centraria al Lluçanès. Judith
Saus i Ariadna Temoleda,
membres de l’equip motor,
van explicar alguns projectes
que ja estan en marxa com el
mapeig de projectes rurals
inspiradors, l’Agenda Rural
Catalana i la Taula de Cocreació Terra-Taula.

Consulteu tota la programació a www.vic.cat

