Presentació
la jornada té per objectiu donar a conèixer
iniciatives de dinamització del sector primari
que fan possible el relleu generacional i
l'accés a la terra a les noves incorporacions.
També pretén facilitar un espai de trobada i
debat sobre la dinamització d'aquest sector
econòmic a la comarca generador de
desenvolupament local.

Our pharmaceutical
company is focused
in the delivery of
innovative plantbased medicines.

Programa
9.30h. Benvinguda i presentació

a càrrec del Consell Comarcal del Pallars Jussà

09:45h. Els reptes del relleu
generacional i l’accés a la terra:
una visió global

a càrrec de Neus Monllor, consultora agrosocial
i experta en accés a la terra i nova pagesia

JORNADA

Qui continuarà treballant
la terra al Pallars Jussà?
Relleu generacional,
present i futur al sector
primari
Dimecres, 20 de novembre.

10:30h. Presentació dels
principals resultats de la
diagnosi de l'accés a la terra i
relleu generacional al Pallars
Jussà.

a càrrec de Raiels Iniciatives que arrelen,
redactores de l'estudi Programa per facilitar
el relleu generacional i l'accés a la terra al
Pallars Jussà

11:00h. Pausa-cafè

de 9.30h a 13.30h.
Tremp (edifici Epicentre. Sala Auditori)
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

11:30h. Taula rodona de mecanismes
d’intermediació per al foment del
relleu generacional i l'accés a la
terra:
Escola de Pastors: un projecte
integral de formació,
acompanyament i suport a la
instal·lació de noves iniciatives
agràries.

a càrrec de Laia Batalla, coordinadora de l’Escola
de Pastors.

Banc de Terres del Baix Camp.

a càrrec de Gessamí Sardà, coordinador.

12:15h. Dinàmica de treball grupal.
Debat amb les assistents sobre els principals
reptes per a la intermediació per a l’accés a la
terra al Pallars Jussà i les seves solucions.

13:00h. Conclusions i cloenda.
Inscripcions
A través del formulari en línia: http://tiny.cc/ulnhfz
Per telèfon: 973 65 34 70 (dilluns-dijous de 10h a
14h, divendres-dissabtes de 10h a 14h i de 17h a
20h; diumenges i festius de 9:30 a 13:30h)
Per correu electrònic: epicentre@pallarsjussa.cat

