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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
17.50 h. Presentació de la Jornada.
18.00 h. Estructura de les explotacions a Catalunya i la Segarra.
Sr. Jeroni Ros Vilamajó, cap de l’Oficina Comarcal del DAR a la
Segarra.
18.15 h. Diversificació de l’activitat agrària: Contracte Global
d’Explotació (CGE).
Sra. Eva Martínez Montesinos, tècnica del Servei de Dinamització
de l’Economia Rural del DAR.
18.35 h. Diversificació de l’economia rural: programa LEADER.
Sr. Àngels Flòria Mingo, cap de la Secció d’Iniciatives de
Desenvolupament Rural.
19.00 h. Pausa – cafè.
19.15 h. Models d’empresa associats a l’empresa agrària:
experiències reals a la Segarra.
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La diversitat de les zones rurals de Catalunya fa necessari
adaptar les actuacions en desenvolupament rural a les
particularitats de cada territori.
En aquest marc, el Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (DAR) l’any 2006 va posar en marxa els anomenats
Pactes Territorials per tal de fer una diagnosi del territori i poder
adaptar l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) del període 2007 - 2013 a les particularitats de cada
zona.
La Segarra, amb una població de 20.996 habitants i una extensió
de 723 km2, té un sector agrari que ocupa aproximadament al
10,71% de la seva població, amb un pes econòmic del 8% del
PIB. Hi predominen els conreus extensius de secà (cereals,
fruita seca i olivera) i la ramaderia intensiva de porcí i boví.
En aquest context, l’objectiu d’aquesta jornada és donar a
conèixer i aprofundir en les mesures de l’eix 3 del PDR de
Catalunya, “millora de la qualitat de vida i foment de l’economia
rural”, però no solament mitjançant la simple exposició de les
mesures i la seva forma d’aplicació per part del DAR, sinó
també a través de l’experiència pràctica acumulada per diferents
empresaris/àries agraris/àries de la nostra comarca.
Aquestes iniciatives de diversificació, atesa la actual situació
de crisi del sector primari, poden adquirir una especial rellevància
per l’economia de les empreses agràries del nostre territori.

Sr. Josep M. Castella Estruch (serveis agraris).
Sr. Josep Puigpelat Pallarès, president de la Cooperativa de Calaf
(experiències en cultiu de cigrons i fabricació de cervesa).
Sr. Jaume Massanès Solé (agricultura i ramaderia ecològica,
turisme rural).
Sr. Narcís Cisquella Ribalta (energies alternatives i turisme rural).
Sr. Isidre Balcells Cos (plantes aromàtiques i medicinals).
20.00 h. Escoles de Capacitació Agrària del DAR, eina de suport per
la formació d’empresaris/àries agraris/àries.
Sr. Ramon Cuadros Claria, director de l’Escola de Capacitació
Agrària Tàrrega.
20.15 h. Taula rodona.
Amb els ponents anteriors.
Moderador: Sr. Ramon Cuadros Claria, director de l’Escola de
Capacitació Agrària de Tàrrega.
20.30 h. Cloenda de la Jornada.
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