Els espais test com a eina
de suport a l’emprenedoria
agrària
Jornada tècnica
MANRESA, dijous 13 de desembre de 2018
Presentació
El relleu generacional agrari és un
dels reptes estratègics als que
s’enfronta el món rural en els propers
anys. La manca de joves que
emprenen en el sector agrari fa
necessària la cerca de maneres
innovadores d’incorporar persones
noves a les tasques agrícoles,
ramaderes i forestals.
En aquest marc, els espais test són
uns dispositius d’acompanyament i
suport a l’emprenedoria agrària que a
França dona bons resultats i que tot
just a Catalunya es comença a
treballar per la seva implantació. Amb
aquesta jornada es vol reflexionar
entorn a aquest mecanisme de suport
i les possibilitats d’implantació a
Catalunya.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Carles Luz i Muñoz, president d’ARCA.
10.00 h Què son els espais test? Una passejada pels espais test
europeus i americans
Sra. Neus Monllor i Rico, consultora agrosocial.
10.45 h Els 10 punts clau per posar en marxa un espai test
Sra. Laura Megias i Garriga, tècnica d’ARCA.
11.15 h Pausa
11.45 h Són necessaris els espais test? Oportunitats dels espais test en
la millora del sector agrari
Representant de l’Escola de pastors – Rurbans.
12.15 h Espais test en cooperatives agràries. Una solució pel relleu
generacional?
Sr. Juan Enrique Izquierdo Campon, tècnic del departament de
formació i RSC i coordinador de l’escola de pastors de COOPRADO.
12.45 h Oportunitats dels espais test en la custòdia del territori
Sra. Clara Blasco i Moreno, tècnica de la Xarxa de Custòdia del
Territori.

Organització

13.15 h Futur dels espais test agraris a Catalunya: BCN Smart Rural
(finançat amb fons FEDER) i GO RETA
Sr. Albert Puigvert i Tuneu, gerent d’ARCA.
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Albert Puigvert i Tuneu, gerent d’ARCA.

Lloc de realització

Departament de la Presidència

Palau Firal de Manresa
C/ Castelladral, 5
08243 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del dia 11 de desembre a
través d’ARCA. Sra. Laura Megías (A/e:espaistest@arca-dr.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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