147a Fira de Sant Josep. IV Aplec de joves al camp

Som imprescindibles.
Encara no t’ho creus?
Jornada tècnica de referència
MOLLERUSSA, dilluns 18 de març de 2019

Presentació

Programa

L’Aplec de Joves al camp celebra la seva
quarta edició, amb voluntat de convertirse en un referent dels temes d’interès
per a la joventut agrària i del món rural,
dins de la Fira de Sant Josep de
Mollerussa.
Seguint el format participatiu de l’edició
anterior, els joves assistents podran
debatre sobre un dels temes que va
despertar major interès en la darrera
edició: com posar en valor la feina del
món agrari?
Convidem tant les persones joves que
s’han
incorporat
al
món
agrari
recentment, com l’alumnat dels cicles
formatius de totes les escoles agràries i
instituts que fan formació agrària, a
donar veu a les seves inquietuds i idees
en relació amb aquest tema, que es
treballarà
des
de
tres
mirades
complementàries:


Introspectiva:
Autopercepció
agrària.



Entre iguals: com ens veiem els joves
que ens dediquem al món agrari?



Externa: com ens veuen “els altres”?

com
em
veig?
de la professió

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

9.15 h Inscripcions
9.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DARP.
10.00 h Com posem en valor la feina del món agrari?
Sr. Santi Lòpez Villa, coach i escriptor.
10.45 h Distribució dels participants en tres taules de debat, amb cafè
inclòs:
 Mirada introspectiva: com em veig? Convicció de la
rellevància de la nostra professió, dels valors que ens guien;
ètica i consciència de la necessitat del treball al camp.
 Mirada dels iguals: com ens veiem? Pertinença a un grup.
Com col·laborar entre els joves del món agrari? Avantatges i
dificultats.
 Mirada externa: com ens veuen els qui no tenen relació amb
el treball agrari? Els nostres veïns i el món urbà: amics o
enemics? Donem resposta a les seves necessitats? Com podem
combatre tòpics sense fonament? Com posar en valor la nostra
feina?
12.00 h Conclusions
12.30 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.

Lloc de realització
Teatre l’Amistat
Carrer Ferrer i Busquets, 90-92
25230 MOLLERUSSA

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través d’aquest
formulari online.

@ruralcat

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de les Borges
Blanques (aecabor.daam@gencat.cat – Tel.: 973 14 31 88)

