
                  
 
 

                  
Dimarts Emprenedor 

 “La recuperació de terres ermes:  
una oportunitat d’emprenedoria rural” 

El 19 d’abril de 2016 a les 19:00 

 
 
    
        
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Programa: 
 

 Presentació dels programes de suport i ajuts per a joves pagesos i agricultors emprenedors 
 Sr. Josep Ardèvol i Gironès – Cap secció de Gestió d’Ajuts i Desenvolupament Rural dels Serveis Territorials del 
 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona 

 Presentació del projecte Borsa de Terres a La Selva del Camp 
Il·lm. Sr. Jordi Vinyals i Nogués – Alcalde de La Selva del Camp i Regidor d’agricultura 

 Taula rodona de casos d’èxit i col·loqui 
Ester Gomis Fortuny de Ca Rosset i  Joan M. Vilalta de Mas d’en Baiget 

 
Lloc:  Sala d’actes - Castell del Paborde 
 Plaça de les Pletes s/n 
 43470 - La Selva del Camp 
 

Inscripcions gratuïtes a la pàgina: http://events.urv.cat/go/19046dimarts 
 

Us convidem a conèixer els mecanismes que ens poden portar a 
invertir el procés d’abandonament de terres per tal de recuperar-
les, augmentar la capacitat productiva i generar ocupació, 
desenvolupar el territori, conservar l’entorn i acollir projectes 
emprenedors que tinguin com a finalitat la revitalització de 
l’economia rural del municipi. La Selva del Camp ha posat en 
funcionament un projecte anomenat Borsa de Terres que 
promou el contacte entre pagesos i agricultors que ofereixen o 
demanen terrenys per cultivar. Es tracta d'un projecte engegat 
pel consistori, Unió de Pagesos i les cooperatives del municipi, 
Coselva i l'Avellanera, i dirigit als propietaris de terres que no en 
poden tenir cura. El projecte té l’objectiu comú de millorar la 
qualitat del territori i més concretament la vida de la gent que hi 
viu, mitjançant una ocupació que generi beneficis. 
En aquesta sessió coneixerem de primera mà la importància de 
trobar solucions i impulsar projectes a través dels ajuts per la 
incorporació dels joves a l’agricultura o les línies de subvencions 
per fer millores als terrenys amb l'objectiu de garantir el relleu 
generacional. 
Podrem aprofundir en el detall del projecte Borsa de Terres que 
ja compta amb nombroses sol·licituds de terrenys per 
desenvolupar. 
I podrem compartir l’experiència de 2 iniciatives de joves del 
territori que han apostat per l’agricultura per emmarcar els seus 
projectes emprenedors. 


