BCN Smart Rural. Els espais
test agraris: els nous
dispositius de relleu agrari
Jornada tècnica en línia
Dimecres 28 d’octubre de 2020

Presentació
El sector agrari necessitarà en breu un
relleu generacional important que no
queda
compensat
per
les
incorporacions actuals de joves al
sector. Aquest desequilibri es dona en
bona mesura per la dificultat
d’emprendre
en
aquest
sector,
sobretot
quan
la
persona
emprenedora no prové de família
pagesa i ha d’engegar de nou una
explotació agrària. Així doncs, calen
mecanismes
d’incorporació
progressiva i d’accés a la terra que
facilitin als emprenedors agraris
aquest
pas
cap
a
la
professionalització, com són els
espais test agraris i els bancs de
terres. La jornada pretén mostrar la
feina feta en aquests àmbits en el
marc del projecte PECT “BCN Smart
Rural”.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada i del projecte PECT “BCN Smart
Rural”
Sra. Roser Bombardó, presidenta de l’ARCA.
Sr. Josep Tarin, Diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció
d'Incendis Forestals de la DIBA i coordinador del projecte “BCN
Smart Rural”.
10.15 h Una mirada integral al relleu agrari: acompanyament i suport en
el camí de la incorporació
Dra. Neus Monllor, consultora agrosocial i membre del grup de
treball Catalunya 2022.
10.35 h ESPAIS TEST AGRARIS. Què són i la implantació al territori
català. Oportunitats i reptes de futur
Sra. Laura Megias, tècnica de l’ARCA i coordinadora de l'operació
Espais Test Agraris del projecte "BCN Smart Rural".
11.15 h BANCS DE TERRES. Què són i la seva relació amb els Espais
Test Agraris
Sr. Pere Navarro, tècnic de la Diputació de Barcelona i coordinador
de l’operació Banc de Terres del projecte “BCN Smart Rural”.
11.45 h Cloenda de la jornada
Sr. Albert Puigvert, gerent de l’ARCA.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’ARCA:
A/e: espaistest@arca-dr.cat
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