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7è Fòrum de joves
emprenedors/es en l’àmbit
rural
Jornada tècnica
OLOT, dimecres 27 de febrer de 2019
Presentació
Una idea és el principi d’un projecte i
un bon projecte és el principi d’una
empresa.
Les comarques menys poblades i de
muntanya
estan
mancades
de
projectes innovadors que dinamitzin
l’economia
rural
i
evitin
el
desplaçament de gent del territori. Les
administracions
disposen
de
programes per ajudar als emprenedors
a desenvolupar projectes empresarials
en els àmbits rurals i hi ha molts joves
animats amb ganes de treballar i
d’instal·lar-se en el territori, el que
falten són idees, projectes que es
puguin convertir en empreses de futur.
El 7è Fòrum de joves emprenedors/es
en l’àmbit rural dóna continuïtat a les
altres edicions que ja s’han celebrat.
Enguany s’organitza amb l’objectiu
d’ésser un punt de trobada on els
joves emprenedors que vulguin iniciar
una
activitat
puguin
aprendre
d’experiències iniciades per altres
joves que han aconseguit portar la
seves idees empresarials a bon port.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Inscripcions
9.15 h Inauguració del Fòrum
Sr. Josep Guix, coordinador del fòrum i professor del Dept. d’Agrària de
l’Institut La Garrotxa.
9.20 h Ajuts als joves agricultors. Programa de desenvolupament rural
Sr. Jaume Heras, tècnic de l’Oficina Comarcal de la Garrotxa.
9.45 h Tipus d’empreses agràries que es poden muntar en l’àmbit rural
Sr. Jaume Heras, tècnic de l’Oficina Comarcal de la Garrotxa.
10.15 h Ajuts del Programa LEADER per a empreses no agràries d’àmbit
rural
Sr. Jordi Terrades, gerent del grup LEADER Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC).
10.40 h Pausa
11.00 h Experiències reeixides:
 La Castanya de Viladrau - Sr. Joaquim Soler, Viladrau.
 Formatge d’Espinelves - Sr. Oriol Brugués, Espinelves.
 El Conill de Vilafant - Sra. Lourdes Tarradas, Mas Caulas, Vilafant.
 Cargols Can Gumà - Sr. Gerard Gumà, Vilademires.
 Llet Mas la Folcrà - Muu Bee - Sra. Gemma Galian, Mas la Folcrà i
Sra. Laura Caballero, Fundació MAP- Sant Joan les Abadesses - Ripoll.
 Un somni fet realitat, recol·lectar arreu del món - Sr. Martí Canadell,
exalumne d’Agrària de l’Institut La Garrotxa.
13.30 h Debat i taula rodona
Moderador: Sr. Josep Guix, coordinador del fòrum i professor del Dept.
Agrària de l’Institut La Garrotxa.
14.00 h Fi del fòrum i dinar
Servit per “Menja’m” Serrat Agrocuina, Vall d’en Bas.

Col·laboració

Lloc de realització
Institut La Garrotxa
C/ Riudaura, 110
17832 - OLOT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
(Tel: 972 261144. - A/e: infogarrrotxa@fpcat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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