
   
   Impulsar el talent per 

un sector agrari de 

futur 

Jornada tècnica 

Lleida, divendres 30 de setembre de 2022 

Presentació 

La creixent demanda de professionals 

qualificats en el sector agrari ha fet que 

en els darrers anys una de les dificultats 

del sector sigui trobar professionals 

qualificats per incorporar en les seves 

empreses. A més a més, s’ha de tenir 

present la gran transformació que està 

patint el sector, que cada cop està més 

relacionat a processos d’innovació, 

gestió, assessorament i direcció. És en 

aquest context canviant on es fa 

necessari apostar pel talent. Però 

sabem identificar aquest talent? Com es 

pot gestionar de forma eficient? Com es 

fa per captar i retenir talent en el sector 

agrari? Aquestes qüestions i moltes 

altres més són les que volem donar 

resposta en la present jornada. 

 

Lloc de realització 

Sala Sud - Pavelló 4 – Fira de Lleida. 
Av. President Josep Tarradellas. 
25001 Lleida 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 

Escola Agrària de Tàrrega (Sra. Eva 
Carreras eva.carreras@gencat.cat ) 

 

 

Organització 
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Col·laboració 

 

                         
 

                        
 

Programa 

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

10.10 h Presentació de la jornada 
Sr. Joan Gòdia, Director general d'Empreses Agroalimentàries, 

Qualitat i Gastronomia del DACC. 

Sr. Oriol Orò, Director de Fira de Lleida. 

10.15 h La importància del talent per fer front a les noves 

oportunitats 
Sr. Carles Alsinet. Director de la Càtedra d’Innovació Social de la 

Universitat de Lleida. 

11.00 h Torn obert de preguntes 

11.15 h Taula rodona; Impulsar el talent per un sector agrari de 

futur 
Sr. Jordi Graell. Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Agrària (ETSEA – UdL). 

Sr. Domènec Vila. Delegat de Lleida del Col·legi d’Enginyers 

Agrònoms de Catalunya i Cap de la Unitat de Serveis Empresarials 

de la FCAC. 

Sr. Joan Salvador Minguet. Cap del Servei de Formació Agrària, 

DAAC. 

Sra. Teresa Fuentes. Gerent de l’Associació Leader de Ponent. 

12.00 h Cloenda de la jornada 

 

              

 
 
 

68 a Fira Agrària de Sant Miquel 
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