144a Fira de Sant Josep

I Aplec de joves del camp:
joves emprenedors i noves
tecnologies
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, divendres 18 de març de 2016
Presentació
Una de les principals línies de treball del
DARP és el suport i acompanyament dels
joves
empresaris
agroalimentaris,
forestals i rurals catalans. Els joves són la
garantia de relleu generacional de les
nostres explotacions, motors d’innovació
al sector i impulsors del desenvolupament
rural. Amb l’objectiu d’afavorir un espai de
trobada i d’intercanvi entre aquests joves
emprenedors, el DARP conjuntament amb
UP, JARC, ASAJA i la FCAC, organitzen
el primer Aplec de Joves del Camp en el
marc de la Fira de Mollerussa.
Aquesta primera jornada té l’objectiu
d’informar i debatre sobre els canvis que
generen les noves tecnologies en el
sector, tant a nivell dels sistemes de
producció com a nivell del model de
negoci.
Amb aquesta finalitat, es parlarà de
l’impacte de les noves tecnologies des de
la visió d’experts d’Eurecat i de la
Universitat de Lleida, i de l’experiència
tant d’empreses tecnològiques com
d’empreses
del
sector
que
han
implementat aquestes innovacions en
aquest àmbit.
Segueix les novetats a través de:
www.twitter.com/aplecdejoves
www.facebook.com/aplecdejoves

Programa
08.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
09.15 h Presentació de la Jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
09.30 h Agricultura 4.0, l'IoT i el Big Data a l’impuls de la innovació en el
sector
Sr. Gabriel Anzaldi, cap de la Unitat de Sistemes de Gestió Intel·ligents
d’Eurecat.
09.50 h L’agricultura del futur, avui
Sr. Alexandre Escolà, Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de
precisió, Dept. Enginyeria Agroforestal, Universitat de Lleida Agrotecnio Center.
10.15 h Taula rodona: innovacions tecnològiques. Casos d’èxit
Sr. Roger Galofré, director científic d’R+D+ i d’OPP Group.
Sr. Lluís Serra Antolí, responsable de Viticultura de Cellers Domenys i
Secció de crèdit, SCCL.
Sr. Josep M. Manuel Romero, expert en maquinària amb guiatge per
GPS.
Modera Sr. Ramon Baró, director de l’Escola Agrària Borges
Blanques del DARP.
11.30 h Pausa - cafè
12.00 h Taula rodona: Innovació en el model de negoci. Casos d’èxit
Sra. Emília Vila, directora general d’Agroptima.
Sr. Jordi Capdevila, gerent de Carns Sargaire.
Sr. Gerard Ferrer i Sra. Lídia Romeo, Ca la Ferratina.
Modera Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DARP.

www.instagram.com/aplecdejoves

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.15 h Cloenda de la Jornada
Sr. Antoni Diaz i Vendrell, director general d´Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DARP.
13.30h Dinar de germanor
15.00 h Visita a la Fira

Lloc de realització
Col·laboració

Teatre l’Amistat
C/ Ferrer i Busquets, 92
25230 MOLLERUSSA (Lleida)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Per a més informació podeu trucar a l’Escola Agrària de Les Borges
Blanques T: 973 14 31 88.
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