INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA

ACCIONS PEL DESENVOLUPAMENT
DEL MÓN RURAL
JORNADA
Dijous, 14 de novembre
de 9.30 a 13.30 h

AMB LA COL·LABORACIÓ

ACCIONS PEL DESENVOLUPAMENT DEL
MÓN RURAL

El desenvolupament rural (o

En aquesta Jornada de l’Institut

política de desenvolupament rural)

d’Enginyers de Catalunya en

és aquell conjunt de polítiques i

col·laboració amb la Diputació de

accions dels governs i

Lleida pretén presentar un seguit

d'organitzacions no

d’accions per millorar de la qualitat

governamentals destinades a

de vida i el benestar econòmic de

promoure i consolidar la qualitat

les persones que viuen en

de vida en les zones rurals.

aquestes zones.

La Jornada vol donar a conèixer un seguit d’accions i
oportunitats de negoci que fomentin el desenvolupament
del món rural.
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9:30 h. Recepció i acreditacions.
10:00 h. Inauguració oficial: Diputació de Lleida i l’Institut d’Enginyers de
Catalunya.
10:20 h. Ponència: La transformació econòmica, social i territorial del sector rural:
l’exemple del Biolab Ponen t. Victor Falguera. Enginyer Agrònom. Soci fundador
d’Akis International.
11:00 h. Bloc 1: Infraestructures i telecomunicacions.
Tecnologies per la modernització del territorio . Victor Montilla.
Director de E-Stratos
Jordi Genè, gerent de l’Incafust.
Radiografia del Sistema Segarra-Garrigues . Miquel Sacrest Llosas. Director
General en Aigües del Segarra Garrigues.
11:30 h. Pausa- Cafè.
12:00 h. Bloc 2: Noves oportunitats de negoci: presentació de 3 casos d’èxit.
Projecte Smart Rural promogut per Diba conjuntament amb el CTFC i ARCA.
Projecte Informàtics.
Per confirmar.
12:45 h. Taula rodona: Noves perspectives per l’activació econòmica de l món rural.
13:30 h. Cloenda.
13.45 h. Cóctel i Networking

La jornada s’adreça a tots aquells professionals, administració pública i estudiants que vulguin
conèixer noves oportunitats d’activació econòmica del món rural.
La jornada és gratuïta pels assistents, però cal formalitzar la inscripció a l'enllaç
https://www.inscribirme.com/accionesparaeldesarrollodelmundorural

L'Institut d'Enginyers de Catalunya, representa
el punt de trobada de l'enginyeria.
Aplega les Associacions d’Aeronàutics,
Agrònoms, Camins, ICAI, Industrials,
Informàtica, Mines,
Monts, Navals i Telecomunicació.

Donen suport:

Per a més informació : info@inec.cat o tel. 93 2853812
www.inec.cat

