
 

Presentació

El  programa  LEADER  forma  part  del 
programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya  del  període  2007-2013  del 
Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i 
Pesca I Alimentació i (DARP) i a la Unió 
Europea (FEADER).

La  jornada  “Emprendre  al  Lluçanès:  
idees,  recursos  i  oportunitats” està 
adreçada  a  emprenedors/es  potencials 
del territori del Lluçanès i té com objectiu 
informar de les línies de finançament del 
programa  LEADER  així  com  dotar  als 
assistents  de  la  visió  emprenedora  en 
base a ser  innovador de pensament i en 
la forma d'actuar i  coneixent de primera 
mà,  dos  casos  d'èxit  de  persones 
emprenedores del Lluçanès.

@Cons_Llucanes   @ruralcat

@adrcatcentral  @cmoianes

    #LEADER     #LEADER1420

Programa

19.00h  Acreditacions

19:05h Benvinguda
Il·lm Sr. Isaac Peraire, alcalde de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès
Sr.  Antoni  Clement,  president  de  l'Associació  pel  Desenvolupament  
Rural de la Catalunya Central

19.15h Proper LEADER: 2014-2020
Sra.  Anna  Garrós,  tècnica  de  l'Associació  pel  Desenvolupament  
Rural de la Catalunya Central

19:30 Ponència: «Emprenedoria  pel  desenvolupament  del  
Lluçanès» 
Sr. Marc Bernadich, professor de Marketing, emprenedoria i  innovació 
a Johan Cruyff Institute

20.15h   Casos d'èxit 
Sr. David Pizá. Grans de Lluçanès, SL (St. Martí d'Albars)
Sra. Fina Vilarmau, Faura Moda (Prats de Lluçanès)

20:45h Taula de consultes finals
Sra.  Anna  Garrós,  tècnica  de  l'Associació  pel  Desenvolupament  
Rural de la Catalunya Central

21.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Eduard Barcons, gerent de l'Associació pel Desenvolupament Rural 
de la Catalunya Central

Organització

Col·laboració

 

Inscripcions

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Consorci del 
Lluçanès  (Sra.  Laura  Sellarès,  Telf.:  938  880  050-  A/e: 
empresa@consorci.llucanes.cat) indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i 
correu electrònic.

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del 
PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt    

Lloc de realització

Sala de plens de l'ajuntament
Passeig del Lluçanès, s/n
PRATS DE LLUÇANÈS

7 / 2,00
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Jornada tècnica de referència
PRATS DE LLUÇANÈS, 24 de novembre de 2015
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