III Aplec de joves al camp

Com veiem els joves la
nostra professió?
MOLLERUSSA, dilluns 19 de març de 2018

Presentació
L’Aplec de Joves al camp encara la
seva tercera edició, amb les ganes de
convertir-se en un referent dels temes
d’interès per a la joventut agrària i del
món rural, dins de la Fira de St. Josep
de Mollerussa.
En aquesta ocasió hem dissenyat un
format molt innovador, a partir del
debat entre el jovent interessat en
poder dir la seva respecte a les
inquietuds i preocupacions que els
porta la seva feina diària.
Per això, convidem tant les persones
joves que s’han incorporat al món
agrari recentment, com l’alumnat dels
cicles formatius de totes les escoles
agràries i instituts que fan formació
agrària.
Les conclusions d’aquest debat
participatiu
creiem
que
seran
interessants per als dirigents de la
política agrària del nostre país.

Programa
9.15 h Inscripcions
9.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
10.00 h Per què és important la pagesia?
Sra. Empar Moliner, escriptora i filla de pagesos.
10.45 h Distribució dels participants en taules de debat, amb cafè inclòs.
Temes a debatre:
 Accés a la terra i al finançament
 Burocràcia i facilitació de l’activitat agrària
 Valoració de la professió
 Viabilitat de les empreses familiars agràries
 Millora de la comercialització dels productes agraris
 Compartir i col·laborar entre els joves agricultors
12.00 h Sessió plenària
Presentació de conclusions i votacions (amb el telèfon mòbil)
12.30 h Fi de la jornada
Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural del DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Teatre l’Amistat
Carrer Ferrer i Busquets, 90-92
25230 MOLLERUSSA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través d’aquest
formulari online.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Formació Agrària.
Sr. Raúl Escoda (A/e: raul.escoda@gencat.cat – Tel.: 93 304 67 00,
ext.16949)

@ruralcat
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