Transferència i retorn del
Fòrum Verge Extra: oli i
territori
3er premi del concurs d’Instagram del
Segrià Sec (2017). N. Miró

Presentació
Del dia 3 al 5 de març, cinc experts
van ser convidats a recórrer l’Urgell,
les Garrigues i el Segrià Sec visitant
molins, descobrint paisatges i tastant
la gastronomia local. El dia 5 de març,
a La Granadella, es va celebrar el
Primer Fòrum Verge Extra, on es van
debatre i exposar les primeres
impressions.
Aquestes activitats culminaran amb la
celebració de la segona jornada del
Fòrum, en la qual els experts
participants ens presentaran les
conclusions i debatrem sobre les
futures estratègies i accions a
emprendre per generar valor afegit i
sinergia entre l’Oli Verge Extra i el
patrimoni local de l’Urgell, les
Garrigues i el Segrià Sec.

Organització

Jornada tècnica
TORREBESSES, divendres 21 de juny de 2019

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Juanjo Pérez, Comunitat de Municipis del Segrià Sec.
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader Ponent.
10.30 h Iniciatives de desenvolupament entorn de l’oli verge extra.
El PECT de l’oli
Sr. Joan Buchaca, director del Patronat de Promoció Econòmica de
la Diputació de Lleida.
11.00 h Pausa i visita al CIPS
11.30 h Projecció del vídeo resum de la diagnosi
12.00 h Presentació de la diagnosi i les propostes
Sra. Àngels Calvo, cap del Panell de Tast OOVE de Catalunya.
Sr. Carles Llop, doctor-professor urbanisme a la UPC.
Sr. Josep Sucarrats, director de la revista Cuina.
13.00 h Debat entorn les propostes d’acció
Moderat pel Sr. Juanjo Pérez, Comunitat de Municipis del Segrià
Sec.
14.00 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.

Col·laboració

Lloc de realització
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (CIPS)
Plaça Vileta, 11
25176 TORREBESSES
https://goo.gl/maps/b1Rs4dyauT2jefev5

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de:
www.segriasec.org/fove
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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