Estratègies innovadores
per a la jove pagesia.
Recursos i serveis en el
sector agrari
Jornada tècnica
Alfarràs, divendres 17 de desembre de 2021

Programa
Presentació
La creació d’empreses agràries per part
dels joves pot ser una feina una mica
complexa per temes burocràtics. Per això
és important l’existència d’espais com El
Planter, al portal de RuralCat, on es
facilita informació sobre com crear una
empresa agrària així com els diferents
ajuts.
Per altra banda, és important saber quins
serveis i recursos es poden oferir des dels
sindicats agraris per faciltiar els tràmits
legals a l’hora de formalitzar els diferents
ajuts.
Per tant, en aquesta jornada l’objectiu és
mostrar els llocs web on es troba
informació rellevant del món agrari i
posteriorment donar a conèixer els
diferents sindicats agraris i els serveis i
recuros que poden oferir per realitzar els
tràmits necessaris per crear una empresa
agrària.

Lloc de realització

Escola Agrària d’Alfarràs
Partida del Camí del Sot, s/n
Alfarràs

9.00 h

Presentació de la jornada
Sra. Eva Parrilla, cap de programes de l’Escola Agrària
d’Alfarràs.

9.10 h

Espai web El Planter: la nova oficina virtual dedicada a la
jove pagesia.
Sr. Josep Dadón, responsable de Desenvolupament rural del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a
Lleida.

9.35 h

Taula rodona: recursos i serveis en el sector agrari
Moderada per: Sra. Eva Parrilla i Sra. Iolanda Alarcón

Participants:
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC).
Sr. Carlos Vicente, responsable d’organització de la Comissió
Permanent Nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya (UP).

10.15 h

Torn de preguntes

10.30 h

Cloenda de la jornada
Sra. Iolanda Alarcón, AODL del Consell Comarcal del Segrià.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront la COVID-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització
Inscripcions
A través de RuralCat: inscripcions
Per a més informació:
Tel.: 973 760 100 - 973 054 800
A/e: evamparrilla@gencat.cat ialarcon@segria.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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