
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             
 
 
   

 
Rutes compartides: la 
solució per a una 
logística més eficient i 
agroecològica 
Jornada tècnica en línia Dijous, 23 de desembre de 2021 

  

    
 

210004 / 1,00 

 

Programa 

12.00 h  Benvinguda 

12.05 h Explicació de l’origen del projecte Rutes Compartides 
Sr. Lluís Nadal, membre del consell rector de Ponent 
Coopera. 
Sra. Cristina Delgado, Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya. 

12.20 h RutesCompartides.cat, l’app de la logística 
agroecològica compartida 
A càrrec de l’equip tècnic del projecte. 

12.40 h Taula rodona: reptes i oportunitats de la logística 
compartida 
Sra. Carla Roca, de la cooperativa l'Aresta, entitat impulsora 
d'un sistema de distribució compartida al Camp de 
Tarragona. 
Sr. Carles Tell, de Lo Traginer, projecte de producció, 
abastiment i venda de productes ecològics i de proximitat. 
Sr. Lluc Morgades, de Mengem Garrigues, cooperativa de 
serveis de comercialització i distribució de producte de 
proximitat. 
Sra. Imma Roigé, de la Cistella de la Imma: distribució de 
productes ecològics frescos, transformats, artesanals i de 
proximitat. Coordinadora i pagesa de la Cristaleria Germina. 

14.00 h Cloenda de la jornada 

 

Presentació 

La logística i la distribució són un 

dels principals colls d'ampolla en la 

viabilitat de les productores 

agroecològiques. Curiosament, però, 

és segurament l'aspecte que menys 

s'ha treballat a nivell de solucions 

col·lectives. Aquesta jornada té com 

a objectiu donar a conèixer les 

iniciatives existents, començant per 

la presentació de Rutes Compartides 

(una web-app que vol facilitar que es 

visibilitzin i comparteixin rutes arreu 

del territori, minimitzant-ne els costos 

econòmics i de recursos humans i la 

petjada ecològica), i amb una taula 

rodona amb d'altres iniciatives de 

logística col·lectiva.  

 

 
 
 
 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 
Per a més informació:  
A/e: rutescompartides@riseup.net 
 
 

 
Col·laboració 

  
 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 
 
 
 

Organització 
 

Departament d’Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=kMSHMjcs&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043062&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:rutescompartides@riseup.net

