Talent jove també, a les empreses rurals:
el cas del Viver de Celleristes de Barberà
de la Conca
Visita tècnica
BARBERÀ DE LA CONCA, dimarts 10 de desembre de 2013

Presentació
Per tal de fomentar l’establiment de
joves a les zones rurals cal millorar el
coneixement
per
part
d’aquest
col·lectiu sobre les oportunitats
laborals i d’emprenedoria de la seva
comarca rural d’origen.
Durant la jornada es visitarà el Viver
de Celleristes de Barberà de la Conca
com a equipament per a promoció i
innovació
de
les
empreses
vitivinícoles, un dels principal recursos
econòmics de la comarca. La visita,
dirigida especialment a joves, pretén
fomentar l’emprenedoria juvenil en el
sector.
L’acció s’emmarca en el projecte
ODISSEU, el qual pretén fomentar el
retorn de joves a les zones rurals i la
seva ocupació, impulsat per la
Direcció General de Desenvolupament
Rural i la Direcció General de
Joventut.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Anton Ballvé i Mariné, director dels serveis territorials del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural a Tarragona.
Sr. Jesús Semper i Sánchez, cap de l’Oficina Comarcal del DAAM a
la Conca de Barberà.
Sr. Jordi París i Gabarró, gerent del Consorci de Desenvolupament
Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia.
10.30 h Visita guiada al Viver de celleristes
Sr. Jordi Giné March, tècnic de promoció econòmica de Concactiva.
11.30 h Intercanvi
viveristes

d’experiències

amb

les

empreses

vitivinícoles

12.30 h Tast dels vins produïts al viver
A càrrec de Gerard Moles, coordinador del Viver de Celleristes.

Lloc de realització
Viver de Celleristes
C/ Comerç, 2
43422 BARBERÀ DE LA CONCA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, abans del 9 de
desembre a través de: l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
Tel. 973 481 644 ext. 8404– A/e: tecnic1@arca-dr.cat (Gemma Estany).
Places limitades, amb preferència per a la participació a joves de fins 35
anys.

@ruralcat
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