Despoblament rural i
producció de natura
al segle XXI
Jornada tècnica
GANDESA, divendres 13 de març de 2020

Presentació

Programa

L’Escola Agrària de Gandesa dóna
servei a les nostres comarques des de
l’any 1973. Des de llavors, la Terra Alta
ha canviat moltíssim, actualment és una
de les comarques on el despoblament es
fa més evident, poc a poc els pobles van
envellint i es van despoblant.

10.00 h Inscripcions i lliurament de documentació

Cal buscar nous productes i mitjans de
vida que facin que els joves es quedin al
territori. Què podem fer per aconseguirho? Quines noves iniciatives podem
engegar? Què ens aporta la natura per
produir ingressos? Quins valors afegits
podem donar als nostres productes?
L’associacionisme ens pot ajudar?
Quines estratègies podem seguir?

10.20 h Despoblament rural i producció de natura al s. XXI
Sr. Ignacio Jiménez Pérez, biòleg i Productor de natura.

En aquesta jornada intentarem donar
resposta a aquestes preguntes, i també
a les que puguin sortir durant la jornada.

10.10 h Presentació de la jornada
Sr. Antoni Cutrona i Cutrona, director de l’Escola Agrària de
Gandesa del DARP.
Sra. Olga Poblet Sobrino, dinamitzadora de l’espai Coworking
“Natural Coworking Ports” a Prat de Comte.

12.00 h Pausa cafè
12.30 h Noves iniciatives territorials
Sra. Pilar Miró, presidenta de l’Associació de Turisme Rural de la
Terra Alta.
13.15 h Taula debat amb assistents
Modera: Sr. Antoni Cutrona i Cutrona
Sr. Ignacio Jimenez Perez
Sra. Pilar Miró
Sra. Olga Poblet
Participació assistents
14.00 h Cloenda de la jornada

.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’actes de l’Escola Agrària de Gandesa
C/ Teresa Borràs i Domènech, s/n
43780 - GANDESA

Inscripcions
Per assistir us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació us podeu adreçar a:
A/e: acutrona@gencat.cat – Tel.: 977 420 164
1234
1234 // 3,00
3,00

@ruralcat
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