La nova pagesia. : Relleu
generacional? Canvi de
model?
Jornada tècnica
LLINARS DEL VALLÈS, dilluns 25 d’abril de 2016

Presentació
El rejoveniment de la pagesia és
responsabilitat de totes les persones
que mengem cada dia. Comprar
aliments de proximitat facilita que les
empreses agràries locals puguin
desenvolupar la seva activitat amb
més garanties d'èxit. Per tant, és a les
nostres mans l'aposta per una pagesia
viva i activa que fomenti una
alimentació saludable vinculada al
territori.
En aquesta jornada debatrem des de
diferents punts de vista les necessitats
de relleu generacional en una
comarcal com el Vallès Oriental, així
com les múltiples oportunitats que
afloren des d'una visió territorial en la
que tots els agents de la cadena
agroalimentari hi estan implicats.
S’identifica la nova pagesia com un
element estratègic per la posada en
marxa de nous models agroalimentaris
locals.

Organització
Institut Giola,
Departament d’Ensenyament
www.institutgiola.org

Col·laboració
Ajuntament de Llinars del Vallès
Tarambana,
Espai cultura i gastronòmic

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Sílvia Genís, directora de l’institut Giola de Llinars del Vallès.
Sr. Josep Manel Lledó, cap del departament de producció
agropecuària del Giola.
10.30 h La nova pagesia: relleu generacional en el marc d’un nou
paradigma agrosocial
Sra. Neus Monllor, Arrels a taula, territori, cuina i pagesia.
11.30 h Pausa – Tast productes de proximitat
12.00 h Tast d’experiències i debat:
Sr. Andreu vila, Tarambana.
Sr. Marc Marín, Cal Cerdà.
Sra. Marta Roger, La Païssa.
Sr. Francesc Balcells, Unió de Pagesos.
Sra. Montserrat Forns, Can Bordoi.
Sr. Pere Pujol, ramader.
Sr. Àlex Sirera, tutor d’incorporació del DARP.
Modera: Sra. Neus Monllor.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Martí Pujol, alcalde de Llinars del Vallès.

Lloc de realització
Institut Giola
C/ Tulipa, s/n

LLINARS DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
L’institut Giola, Tel.: 938412866 – A/e: consergeriagiola@gmail.com
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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