L’agricultura i la
ramaderia del futur
Jornada tècnica en línia
Dimecres 28 d’octubre de 2020

Presentació
La situació actual ens obliga a viure un
present i un futur de canvis i
incerteses constants.
Les noves tendències de consum i el
creixent compromís amb els productes
de proximitat i amb els agricultors/res i
ramaders/res del nostre territori
dibuixen un horitzó amb noves
oportunitats.
És per aquest motiu, volem aproparvos a projectes singulars vinculats al
sector agrícola i ramader liderats per a
joves emprenedors i emprenedores.

Programa
17.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Jaume Setó, president del Consell Comarcal de les Garrigues.
Sr. Llorenç Canela, cap de l'Oficina Comarcal de les Garrigues del
Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.
17.10 h Sóc pagesa, perquè vull(c)! Una mirada agrosocial a les noves
incorporacions al camp català
Sra. Neus Monllor, consultora agrosocial i membre del grup de
treball Catalunya 2020.
17.35 h Re-evolucionant la tradició
Sr. Vicenç Ferré, enòleg i propietari del Celler Mas Vicenç i
president de la D.O Tarragona.
17.55 h Oli, Fruita i Alvocat
Sr. Roger Catà, responsable de l’empresa Mas Montseny.
18.15 h Pollastre Debosc: més enllà d’una certificació ecològica
Sra. Núria Baucells, impulsora del projecte DeBosc.
18.35 h Com produir porc ecoLÒGIC?
Sra. Marta Borràs, impulsora del projecte dPagès.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

18.55 h Fòrum obert amb les persones assistents
Moderat per Sr. Adrià Dalmau, tècnic de desenvolupament local del
Consell Comarcal de les Garrigues.
19.10 h Cloenda de la jornada
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2020

Per a més informació, podeu contactar amb la Sra. Patrícia Valencia
(A/e: comunicacio@leaderponent.cat)
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