NOUS nínxols laborals
en zones rurals
Jornada
Informació pràctica

Dijous, 12 de maig de 2016, Manresa
Experiències reals i eines de recolzament per a la ocupació en zones rurals
PROGRAMA

On

9:30 h Benvinguda.

Finca Can Poc Oli, Escola
Agrària de Manresa.
Carretera vella ManresaBarcelona, km 23,6
(Manresa).

BLOC Experiències
9:40 h. Sector agroalimentari. L’Espigall SCF (Jordi Puig).
10:05 h. Custòdia del Territori. Fundació Emys (Marc Vilahur).
10:30 h Consultoria ambiental i pel desenvolupament local. Ponent pendent confirmació.
10:55 h Ecoturisme. Ponent pendent confirmació.

Com arribar:
Tren: Renfe (“Manresa”).

11:20 h Educació ambiental i activitat en
medi marí. Plàncton, Divulgació i Serveis
Marins (Eli Bonfill i Aurora Requena).
Pausa

Quan
12 de maig
Horari: de 9:30 a 15 hores.

12:05 – 12:30 h Gestió forestal i aprofitament de biomassa. Ponent pendent confirmació.
12:30 – 12:55 h Enoturisme. Celler Ecològic
La Vinyeta (Josep Serra).
BLOC Eines

Cost (inclou dinar)
Membres COAMB: 15 €
Altres: 20 €

Inscripcions fins el 5 de
maig o fins omplir places.

12:55 – 13:45 h Recursos per a la ocupació
al medi rural i natural. Programes i eines locals de suport al desenvolupament
rural, ajuts i finançament, aspectes pràctics. Ponent: Josep Dadón (Responsable de
Desenvolupament Rural, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca).
13:45 h. Torn de preguntes i debat.
14:05 h. Dinar tipus pica – pica. Taula de materials i espai de networking.
15 h. Fi de la jornada.

INSCRIPCIONS

Destinataris
Estudiants i acabats de graduar, professionals del medi ambient amb interès en canviar
de sector, emprenedors del sector que vulguin conèixer altres experiències.

Per a més informació o
dubtes, contacteu amb:

Organitza:

Col·labora:

coamb@coamb.cat.

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

