Fira de l’Hostal del Vilar

Les persones joves al món
agroramader: estat actual,
ajuts i experiències
Jornada tècnica en línia
Dilluns 28 de setembre de 2020

Presentació
L’envelliment de la població agrària i
les dificultats de les persones joves
per incorporar-se al sector posen de
manifest la dificultat de garantir un
relleu generacional. Aquest fet ha
esdevingut una de les prioritats del
Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya (2014-2020), instrument
que es desplega arreu del territori per
tal d'articular les polítiques públiques
de les àrees menys poblades del país.
Tanmateix,
les
estadístiques
segueixen
demostrant
que
el
percentatge de titulars de menys de
40 anys de les explotacions agràries
no arriba al 10%.
Aquesta jornada pretén fer una breu
diagnosi de l’estat actual i donar
algunes respostes concretes a les
persones joves amb interès per
incorporar-se a l’activitat agrària. Al
final de la jornada escoltarem el
testimoni i l’experiència d’algunes
joves del territori.

Programa
17.50 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Pujol Boladeras, alcalde de Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Ramon Lletjós Castells, director del Serveis Territorials del
DARP a la Catalunya Central.
18.00 h Diagnosi: reptes del món rural per als joves
Sra. Gemma Estany Ferrer, Coordinadora d’ARCA.
18.30 h Incorporació de joves al sector agrari
Ajuts per a la incorporació de joves al sector agrari
Sra. Lídia Gómez i Olivan, Cap de secció d’ajuts i desenvolupament
rural de la Catalunya Central del DARP.
Accions per reforçar les instal·lacions de joves al sector agrari
Sr. Josep Dadón Paz, Responsable de Desenvolupament Rural del
DARP.
19.30 h Experiències d’incorporació a l’activitat agrària al Lluçanès
Sra. Glòria Roig Nieto, activitat agrícola de tarongina en ecològic i

extensiu de cereals, colza i farratge a Lluçà.
Sra. Judit Ordeig Casas, activitat oví de carn a Mas Reixach de
Sobremunt.
20.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Xavier Barniol Boixader, director tècnic del Consorci del
Lluçanès.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessades/ts en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura en la part inferior d’aquest programa. Uns dies
abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviarvos l’enllaç des d’on podreu participar a la jornada.

Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació podeu contactar amb el Consorci del Lluçanès:
Tel.: 93 888 00 50 - A/e: sdr@consorci.llucanes.cat

@ruralcat

1234
// 3,00
1234
3,00
200033
/ 2,00

