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L’agricultura

El patrimoni històric-artístic

El comerç local

L’hostaleria

Els serveis relacionats amb l’oci i

temps lliure

Serveis mediambientals

Paper de la dona en el

desenvolupament del municipi

El desenvolupament de la xicoteta

indústria agroalimentària
Foment de la conexió entre les
persones més jóvens

El projecte que presentem, de base social,
té com objectiu  elaborar un document
estratègic de manera participativa que
done com a resultat, les principals línies
d’actuació per a la creació d’un Campus
que integre la gran majoria de l’actorat del
municipi de Serra. Treballarem sobre:

 ¿Què estem fent?  Activitats
Ø  Assentar les bases d'elaboració del pla
estratègic
Parlarem dels projectes i de les iniciatives
que estan fent-se en Serra. 

Ø  Diagnosticar la situació actual del
poble
Estudiarem els capitals i les potencialitats
de Serra.

Ø  Treballar els Eixos estratègics
Definirem ela ámbits d'actuació del
projecte

Ø  Definir objectius i accions
Concretarem les accions a ficar en marxa
des del campus

Ø  Fer difusió del que estem fent
Comunicarem totes les accions i activitats
que fem des del projecte

 ¿Què volem millorar?
L'agricultura  local i sostenible.

El benestar per a tots en totes les edats. 

Les oportunitats d'aprenentatge durant

tota la vida per a totes les persones. 

L'apoderament de totes les dones i les

xiquetes del poble. 

El creixement econòmic sostingut,

inclusiu i sostenible,  per a generar

ocupació plena i productiva i el treball

decent.

El reconeixement de Serra com un poble

inclusiu, segur, resilient i sostenible. 

Un ús sostenible dels agro-ecosistemes

terrestres, per a detindre i invertir la

degradació de les terres de Serra.


