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L’objectiu del VIII Congrés de Desenvolupament 

Rural és analitzar les fonts internes i externes ge-

neradores  dels inputs necessaris per a la inno-

vació,  realitzant una anàlisi i establint un debat  

obert des de diferents perspectives vinculades a  

la realitat del territori.

Es convertirà en un punt de trobada entre totes  

les parts: administracions públiques, grups de  

promoció del desenvolupament (GAL), empresa-

ris, associacions  econòmiques i emprenedores, 

relacionant-ho amb  la  investigació i amb el co-

neixement  aportats des del punt de vista més in-

novador,  i incorporant la figura dels Livings Labs 

més  representatius.

L’interès del Congrés se centra en la innovació  

com a peça clau en la competitivitat d’empreses  

i territoris.

Seu i secretaria del Congrés:

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2 

(direcció Port del Comte)

25280 Solsona (Lleida)

Tel. 973 48 16 44 - Fax 973 48 13 92

web: http://innovarural.ctfc.cat

mail: formacio@ctfc.cat

 



PROGRAMA 
 
 
Eixos  del Congrés:
1.- El paper de les eines TIC a les empreses rurals.
2.-  El  foment  de  la  innovació  en  les  activitats 
econòmiques rurals.
3.- El LEADER com a eina de desenvolupament rural. 

El Congrés s’estructurarà en 6 sessions.
 
Sessió  1:  Els  telecentres  com a motor  de 
dinamització  de  les  Tecnologies  de la  
Informació i la Comunicació (TIC) en el 
territori.

Aquesta  jornada  s’emmarca   dins   la filosofia  del 
treball en  xarxa  dels Punts TIC de Catalunya i  té 
com a objectiu fer confluir  les diferents potencia-
litats, oferint  un  enfocament  d’ innovació  tecno-
lògica,  transferència  de  coneixement,  creació  de  
negoci  a  partir  de  les TIC,  sense  oblidar  la  vessant  
social  que  advoca  pel   desenvolupament  d’un   
model  de  societat  del  coneixement  en  xarxa  que 
es  posi  al  servei  del  benestar  i  el  progrés. 
 
Durant  la  jornada  s’exposaran   diferents  expe-
riències  de treball en xarxa entre diferents Punts TIC 
(Òmnia  i Teletreball)  donant  a  conèixer,  per  part 
dels participants, el protocol que han d’utilitzar per 
dur a terme aquestes accions i així compartir esforços  
i experiències  transferibles a altres àmbits.     
  

Sessió 2: Jornada PIMESTIC dirigida al sec-
tor del turisme.

L’objectiu de  la  jornada és explicar els avantatges 
d’implantar les TIC a les empreses del sector del tu-
risme del territori rural mitjançant exemples reals i 
a partir d’un format innovador i participatiu, amb la 

finalitat  que  els assistents puguin  intercanviar  infor-
mació i experiències.   Durant el  transcurs de  la jor-
nada es donarà a conèixer el nou servei d’orientació 
de les Pimes en l’ús de les tecnologies digitals i 
s’oferirà informació sobre les ajudes i les vies de fi-
nançament de les quals es puguin beneficiar les  em-
preses per poder  ser més  competitives. 
 
Sessió  3:  La  Innovació  com  a eina clau en 
el desenvolupament del territori rural. 
En aquesta sessió es visualitzaran les oportunitats que 
ofereix  una gestió adequada de la innovació, fent 
especial referència a la figura dels Livings Labs. 
 
Es presentaran experiències que facilitin el procés 
d’innovació i d’increment de  la competitivitat dels 
sectors productius.
 
 
Sessió 4: El programa LEADER (2007-2013). 
Ajudes  per a  la  diversificació  econòmica 
de les zones rurals.

S’exposaran  els  temes claus que motivin i  justifi-
quin la  implantació  de  les  línies  de finançament  
mitjançant el programa LEADER, que el converteixin 
en un element clau en la repercussió i dinamització 
del  territori  rural. Es vincularà  l’oportunitat que ofe-
reixen les accions de suport vinculades als diferents 
Programes de Desenvolupament Rural de l’Estat, i  
s’exposaran bones pràctiques i experiències amb èxit 
promogudes a Espanya i en altres països d’Europa. 

 
Sessió 5: Aportacions voluntàries.
Presentació de comunicacions vinculades amb els te-
mes  tractats  en  el Congrés  que  seran  validades per 
un Comitè d’Experts, basant-se en uns criteris que es 
definiran prèviament.

Sessió 6: Viatge a la Innovació.

ACCIONS TRANSVERSALS
1- I Concurs d’idees innovadores
2- Exposició: Identitat Digital
3- Comunicacions i pòsters
 
S’acceptaran  presentacions  per a la comunicació 
oral (10 minuts) i en format pòster. Ambdues mo-
dalitats s’han de complementar  amb  la  redacció  
d’un article (2500 paraules) per a la seva publica-
ció en el VIII Congrés Internacional de Desenvolu-
pament Rural. 
 
La  presentació  d’una   comunicació  oral  o  d’un 
pòster  requereix  la  inscripció  al  Congrés. 

Dates importants:
Fins al  3 d’agost de 2009: Presentació  de  resums 
(500 paraules)  a  formacioctfc@ctfc.cat.  Cal indi-
car  la modalitat  preferida  (comunicació  oral  o  
poster)  i  les  dades  de  l’autor.  El  resum  s’haurà 
de presentar en  català  i/o  castellà  i  anglès. 
 
Els  coordinadors  respondran  mitjançant un correu 
electrònic a l’autor,  sobre  l’acceptació i  format 
definitiu del  resum,  amb  les  instruccions  per a la 
redacció de l’article.

 
Fins al 4 de setembre de 2009: Presentació de 
l’article (2500 paraules) a formacioctfc@ctfc.cat
 

La inscripció al Congrés és gratuïta.
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