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PROGRAMA DE LA JORNADA

REPTES I
FUTUR DEL
DESENVOLUPAMENT
RURAL
JORNADA

El programa Leader, impulsat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, ha demostrat en els últims vint anys
ser una eina clau de desenvolupament dels territoris rurals europeus i de recerca de potencial de
cada regió, diversificant les seves economies, millorant la qualitat de vida de les seves persones, i
aconseguint ser un fonament de política de desenvolupament rural amb un alt nivell d’acceptació a
tot Europa.
Ens enfrontem al nou període Leader 20142020 d’acord amb l’Estratègia Europa 2020, basada
en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Hi ha d’haver un enfocament de futur, que respongui als nous reptes dels territoris rurals, i que en
detecti el potencial i desenvolupi noves estratègies
territorials.
Així doncs, la jornada pretén debatre i posar
sobre la taula aquests nous reptes de desenvolupament rural, implicant tots els agents econòmics i
socials del territori amb l’objectiu de desenvolupar
enfocaments integrats per a tots aquells reptes que
requereixin un canvi estructural.
La jornada es desenvoluparà al voltant de
tres eixos que permetran tenir una visió del Leader
actual i del que se’ns presenta per al nou període.
Primerament es farà un balanç de l’actual període
Leader 2007-2013, amb la col·laboració d’empreses beneficiàries Leader, de representació pública
i d’un comitè de valoració. En un segon torn, hi
haurà una ponència sobre la PAC 2014-2020 i l’enfocament del Leader a Catalunya i la jornada s’acabarà amb un debat sobre les noves tendències del món
rural, amb les intervencions d’experts en cada àmbit.
La jornada va adreçada a tots els actors econòmics i socials del territori: empreses i emprenedors, beneficiaris del programa Leader, gestors/
ores públics, membres dels GAL’s i a la societat en
general.
Aquesta jornada es desenvolupa en el marc de
l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

9.15 h Acreditacions
9.30 h Inauguració de la jornada
- Juli Gendrau, alcalde de Berga i delegat del Govern a la Catalunya Central
- Antoni Clement, alcalde de Puig-reig i president de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

10.00 h El Leader actual: el que hem fet, el que hem après...

Taula rodona

Moderadora: Marta Purtí, gerent del Consorci del Moianès
- Francesc Altarriba, gerent i propietari de l’empresa Integral Food, S.A., (beneficiària dels ajuts Leader - 2009)
- Marta Comellas, representant de l’empresa Embotits Casolans de Montmajor Casa Fígols, S.L.,
(beneficiària dels ajuts Leader - 2010)
- Dionís Guiteras, alcalde de Moià, president del Consorci del Moianès, diputat per ERC, president de
l’Associació Empresarial per l’Agricultura Ecològica i Empresari
- Montserrat Macarulla, membre de la Junta de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central com a representant de PIMEC
- Jordi París, gerent del GAL, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

11.00 h Pausa-cafè
11.30 h La PAC 2014-2020 i l’enfocament del Leader a Catalunya
Conferència
- Laura Dalmau, subdirectora General de Planificació Rural, del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

12.15 h Desenvolupament rural: com i cap on avancem?

Taula rodona

Moderador: Xavier Barniol, director tècnic del Consorci del Lluçanès
- M. Carme Barcons, empresària agrícola i ramadera. gerent de pinsos SANKY S.A. a Gurb (Osona),
membre del Consell de la Cambra a Osona i membre de l’ASFAC (Associació de fabricants de pinsos)
- Joan Sales, director de l’empresa Burricleta (beneficiària dels ajuts Leader - 2010)
- Toni Massanés, gastrònom, director general de la fundació Alicia
- Jordi Santacana, empresari, director de l’empresa Catuav, S.L. (sol·licitant dels ajuts Leader - 2012)

13.15 h Conclusions de la jornada
- Eduard Barcons, coordinador de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i
gerent de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

13.30 h Cloenda
- Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- Sergi Roca, president del Consell Comarcal del Berguedà i president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
- Miquel Rovira, president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya

13.45 h Refrigeri (productes de la terra)
14.30 h Fi de la jornada
La jornada comptarà amb una fila 0 formada per professionals com Lourdes Viladomiu, coordinadora del
DRUAB (equip de recerca en desenvolupament rural de la UAB), i Jordi Boixader, cap d’Innovació del
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i altres representants territorials.

Amb el suport

