Cooperatives de
productors forestals
Jornada tècnica
SANT CUGAT DEL VALLÈS, dimecres 7 de
febrer 2018
Presentació
Les eines de gestió forestal han
d’aconseguir mantenir l’equilibri entre
els aspectes econòmics, socials,
biològics i silvícoles que ofereixen els
boscos. La fórmula empresarial
cooperativa per a la organització dels
recursos forestals de les finques
agroforestals és una opció innovadora
a Catalunya. La UE promou polítiques
de foment d’empreses d’aquest sector
tan rellevant, per mantenir la qualitat de
vida de les persones. Amb aquesta
jornada, volem donar a conèixer les
complicitats , expectatives i resultats
aconseguits fins ara en el cas d’una
entitat mercantil constituïda per a
gestionar el medi forestal, aprofitant els
avantatges de treballar units a través
dels principis de la producció
cooperativa.

Organització
Agroforestal Vallesana, SCCL

Programa
16.00 h Presentació de la jornada
Sr.Joan Vallhonrat. Cap d’Oficina Comarcal del DARP al Vallès
Occidental.
16.10 h El cooperativisme agrari a Catalunya. Una visió general
Sr.Jordi Vives. Director FCAC.
16.30 h Principis generals que regulen el funcionament de les
cooperatives agràries
Sra. Mar Garriga. Cap del Serveis Jurídics de la FCAC.
17.00 h Gestació del projecte cooperatiu i creació d’una cooperativa de
productors forestals
Sr. Eloi Carbonell. Propietari soci d’Agroforestal Vallesana, SCCL.
17.30 h La gestió tècnica. Actuacions realitzades
Sr. Jordi Juan. Tècnic d’Agroforestal Vallesana, SCCL i gerent d’Agro
90, SL.
18.00 h La presa de decisions en la gestió cooperativa d’Agroforestal
Vallesana
Sr. Alfons Conesa. Gerent d’Agroforestal Vallesana, SCCL.
18.30 h Taula rodona
19.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Joan Puigdomènech. Regidor de Medi Ambient, Mobilitat i
Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament Sant Cugat del Vallès.

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Casa de Cultura
C/ Castellví, 8
08173 – SANT CUGAT DEL VALLÈS

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del DARP al Vallès Occidental (Tel. 937276490 - A/e:
avoccidental.daam@gencat.cat)
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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