Territori, aliments i
projectes de futur
Jornada tècnica
CORBINS, dijous 2 de maig de 2019

Presentació
La modernització del sector agrari
avança
cap
a
processos
de
digitalització, innovació, territoris rurals
intel·ligents, sostenibilitat del sistema,
però els veritables protagonistes són
els actors socials, els titulars de les
explotacions i empreses agràries que
s’adapten al canvi, que connecten
amb el consumidor, que creen
sinergies i són capaços d’orientar la
seva pròpia línia de negoci.
En la jornada es farà una aproximació
als elements claus per a la
sostenibilitat del sistema i s’explicarà
les
experiències,
dinàmiques
i
processos d’adaptació al mercat, de la
mà dels i de les protagonistes que des
de diferents experiències vitals, i amb
el suport dels ajuts a la incorporació
de joves, han decidit continuar la
professió familiar, tot innovant i
desenvolupant
nous
projectes
empresarials.

Programa
17.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.45 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Jaume Camarasa, alcalde de Corbins.
Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
18.00 h Aigua, aliments i territori: elements claus per a la sostenibilitat
Dr. Joan Girona, investigador de l’IRTA, programa Ús Eficient de
l’Aigua en Agricultura.
18.30 h Retorn al món rural i al sector agrari
Sra. Anna Paüls, titular d’explotació agrària.
18.50 h Valoritzar el negoci agrari: des de la producció al consumidor
Sr. Joan Blanch, de Melmelades i Conserves Blanch.
19.10 h Incorporació de joves, relleu generacional: un projecte de
modernització
Sra. Genoveva Camats, de Cireres de Corbins Camats Carpi.
Sr. Josep Antoni Camats, de Cireres de Corbins Camats Carpi.
19.30 h Torn obert d’intervencions
Moderador: Sr. Josep Jové, cap de l’Oficina Comarcal del Segrià.
DARP.
19.45 h Finalització de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala 1 d’octubre de l’Ajuntament de Corbins
Plaça La Vila s/n
25137 CORBINS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida. (Tel.: 973 246 650 - A/e: marta.ibars@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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