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ÀGORES DE VIDRERES 
28, 29 i 30 ABRIL 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cap a on va la cultura? 
Cap a on vas tu? 

 
 

Vine a les 25es Jornades de Primavera  

Vidreres · La Selva 
 

 
 
 

Àgores per debatre el futur del poble! 
Diàlegs oberts a tota la comunitat. 
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     ÀGORES 
     Construïm junts el futur i la nostre cultura 

 
MISSIÓ: 
Ser el bressol d’una nova civilització sostenible.  
 
VALORS:  
Cooperació · Benestar · Alegria  
 
OBJECTIUS GENERALS: 
• Promocionar la cooperació, com a eina per la transformació econòmica i social  
• Promocionar la Salut-benestar, com a condició per la sostenibilitat  
• Celebrar amb alegria-felicitat, l’impuls cap a les sostenibilitat. 
 
OBJECTIUS 

• L’UE impulsa l’estratègia l’Horitzó 2020 cap al desenvolupament sostenible. 
• L’ONU impulsa els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).  
• Promocionar Àgores per 

o Crear una comunitat econòmica local i regional sostenible. 
o Facilitar el canvi cap al desenvolupament personal, social més sostenible.  
o Celebrar el 25è Aniversari de les Jornades de Primavera. 

 
SECTORS per al desenvolupament local i personal 
 

• NOVA ECONOMIA: EcoEmprenedors, innovació, economia verda i circular. 
• NOVA GASTRONOMIA: Alimentació bio, restauració, productors, territori. 
• NOVA CULTURA CATALANA: Història i futur de la nacionalitat catalana. 
• JOVENTUT: Què ens mou? Què ens interessa? Què em investigat i per què? 

 

 

ÀGORES 
Mitjançant les ÀGORES s’ens facilita compartir, 
reflexionar, debatre i actuar per construir la cultura 
de la sostenibilitat. 
 
 
ORGANITZACIÓ  
Direcció Tècnica: DYNAMISLAB 
L’aportació del primer Living Lab per la Sostenibilitat 
és incrementar sinergies entre ciutadania, 
empreses, universitat i administracions públiques 
per assolir els desafiaments de la Sostenibilitat. 
 
Actualment s’inclou dins l’estratègia SMART CATALONIA, per fer de Catalunya una regió 
intel·ligent. 
www.dynamislab.com.  
 
Forma part d’un projecte europeu d’Emprenedoria Social Innovadora (SEFORIS) 
conjuntament amb el grup Mondragón, SOM Energia i Dynamislab. 
 
DynamisLab promou EcoRegió, la Comunitat Econòmica d’Alimentació Ecològica de 
Catalunya www.ecoregio.cat 
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ÀGORES DE VIDRERES 
28, 29 i 30 ABRIL 

  
 

 

 

Teatre el Casino de Vidreres 

 
 

 
Divendres 28 · 20 h · Àgora de Nova Cultura Catalana:  
Història i futur de la nacionalitat catalana. 
 

 
(d’esquerra a dreta) 
 
Juli Gutiérrez Deulofeu, Enginyer agrícola i historiador, parlarà de La matemàtica de la 
història, i com afecta al devenir de la cultura catalana, i de la preestrena del documental de 
TV3. 
Pep Riera, Expresident de Unió de Pagesos, un dels membres destacats de l’ANC i activista 
dels remença. 
Natxo Tarrés , cantant de Els Gossos, musicoterapeuta i activista del canvi. 
Àgora conduïda per Oriol Costa, president de DynamisLab, Living Lab per la Sostenibilitat. 
Professor de Transformació Social a la UdG.  
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Dissabte 29 · 11 h · Àgora per la Transformació Social  
Som el que l’economia ens diu? Com serà l’economia? Hi haurà re-evolució? 

 
(d’esquerra a dreta) 
Pau Riba, artista i escriptor polifacètic, autor de la Revolució que ara toca.  
Tomislav Rimac, Professor en l’Escola de Negocis de Roma  LUISS, pioner en la investigació 
europea en emprenedoria social innovadora. 
Gemma Téllez, presidenta de La Casa de l’Ésser, part activa del Pla Nacional de Valors.  
Àgora conduïda per Jordi Ortega, Doctorat a la Goethe Universitat, expert en canvi climàtic, 
energia i polítiques públiques ambientals. Col·laborador habitual de La Vanguardia. Co-autor 
amb la ex-Ministra Cristina Narbona, del llibre "La energía nuclear después de Fukushima” 
 

 

Dissabte 29 · 18 h · Àgora per la Nova Gastronomia 
Som com mengem! Com serem, com menjarem en el futur? 

 
(d’esquerra a dreta) 
 
Jaume Fàbrega, Gastrònom, Historiador i Professor de la UAB, escriptor  
Stefano Fraternali, Sommelier Italià, Promotor de la Fira d’Aliments naturals Vella Terra 
Esaú Rodríguez, Geòleg, Empresari Social, promotor del cànem com aliment saludable 
Olga Brunner, Presidenta de l’Associació de tècnics dietistes, autora de la Eat & Run. 
Oriol Costa, Director d’EcoRegió, comunitat econòmica per l’alimentació ecològica. 
 

Diumenge 30 · 11 h · Àgora de la Joventut  
Presentació dels treballs de recerca dels alumnes de segon de batxillerat de l'IES  
Què ens mou als joves? Què ens interessa? Què hem investigat i per què? 


