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Dilluns, 20d’octubre de 2014

10.00h Acreditacions

10.10h Presentació de la Jornada

10.15h PONÈNCIA “L’aproximació territorial des del desenvolupament rural, 
una eina per afrontar els reptes del món local” a càrrec de Bernat Vilarasau

11.00h Pausa-cafè

11.30h Creació de taules de treball per de� nir l’estratègia 
a seguir els propers anys:

 Quina tipologia d’inversions cal prioritzar?

 Criteris de valoració i � nançament.

 Difusió de l’ajut. Com millorar-la

13.00h Conclusions de les taules i cloenda

Dilluns, 27d’octubre de 2014

16.30h Acreditacions i lliurament de la documentació

17.00h Presentació de la Jornada
-Sr. Dionís Guiteras, alcalde de l’Ajuntament de Moià i president del Consorci del Moianès.
-Sra. Montse Barniol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alpens.
-Sr. Josep Tarín, vicepresident de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i 
Alcalde de Talamanca

17.30h Taula rodona amb
-Sr. Salvador Sala, fundador de l’empresa Vegetàlia
-Sr. Jordi Millàn, emprenedor, propietari de les cocteleries “la Granja” i “Glaç” i 
creador de la ginebra “Ginatge” i del càtering de cocteleria gintònic.cat
-Sr. Marc Bernadich, responsable de la Fundació Universitària del Bages (FUB) e+i, unitat que promou, 
acompanya i impulsa l’emprenedoria i la innovació.
-Sra. Laura Dalmau, subdirectora General de Plani� cació Rural, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

18.30h Conclusions de la Jornada
-Sr. Eduard Barcons Comellas, gerent de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la la Cataluya Central

19.00 Cloenda de la Jornada
-Sr. Antoni Clement, president de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
-Sr. Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Tot seguit Refrigeri

EL PROGRAMA LEADER, impulsat pel Departa-
ment d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, ha demostrat en els últims vint anys 
ser una eina clau de desenvolupament dels terri-
toris rurals europeus i de recerca de potencial de 
cada regió, diversi� cant les seves economies, mi-
llorant la qualitat de vida de les seves persones, i 
aconseguint ser un fonament de política de desen-
volupament rural amb un alt nivell d’acceptació a 
tot Europa.
 Ens enfrontem al nou període Leader 2014-
2020 d’acord amb l’Estratègia Europa 2020, basada 
en el creixement intel·ligent, sostenible i integra-
dor. Hi ha d’haver un enfocament de futur, que res-
pongui 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 desenvolu-
pament 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 durant dos dies 
diferents. El dilluns 20 d’octubre serà una jornada 
tècnica oberta a tot el personal tècnic d’ens locals 
que treballin a les àrees de desenvolupament eco-
nòmic local, que realitzi funcions relacionades amb 
el desenvolupament local o que tingui interès en 
aquesta matèria. 
Pel que fa a l’acte del dia 27 d’octubre,  s’hi exposa-
ran les conclusions de la jornada tècnica i  es comp-
tarà amb la col·laboració d’empresaris d’èxit de la 
zona que explicaran la seva experiència al territori.
 La jornada va adreçada a tots els actors eco-
nòmics i socials del territori: empreses i emprene-
dors, bene� ciaris 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 Ru-
ral de Catalunya, pel període 2007-2013, i està co� -
nançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural  (FEADER) i el Departament d’Agricultura 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Organitzadors:

Col·laboradors
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