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LA FATARELLA Casal Municipal de
La Fatarella:
Av. Catalunya, 3

Com arribar-hi?:
Heu d’entrar a La Fatrella 
per l’entrada Nord i seguir 
tot recte fins arribar 
davant del Casal.

Per a més informació:
Ajuntament de la Fatarella
Plaça Major, 7
Tel. 977 41 36 09
Fax: 977 41 35 21
www.lafatarella.cat
aj.lafatarella@altanet.org

COL.LABORA

ORGANITZA

Consell Comarcal
de la Terra Alta

El termini d’inscripció acaba el 7 d’abril.

Les inscripcions es poden fer als telèfons
977 413 609 i 977 413 518
o a la web de l’Ajuntament:
www.lafatarella.cat

LA CASA ECOLÒGICA
Camí de la Mare de Déu del Carme, sn
Tel. 977 413 605 - 606 867 342
info@lacasaecologica.com
www.lacasaecologica.com

HOSTAL - RESTAURANT CAN RIUS
Av. Misericòrdia, 79
Tel. 977 413 620
canrius@hotmail.com
www.hostalcanrius.es

CA LA BRISDA
Vall d’Estudi, 8
Tel. 977 413 847
calabrisda@hotmail.com
www.fondacalabrisda.com

LOCALITZACIÓINSCRIPCIONS

RESTAURANTS

12a
JORNADA

D’OCUPACIÓ i
DESENVOLUPAMENT

RURAL

8 D’ABRIL DE 2011
AL CASAL DE LA VILA

A LA FATARELLA

_ Emprendre en
clau rural.
Iniciatives i
estratègies.



INSCRIPCIONS 12a
JORNADA

D’OCUPACIÓ i
DESENVOLUPAMENT

RURAL

Una vegada més, la Fatarella organitza una nova 
jornada dedicada a l’ocupació i al desenvolupament 
rural. Durant aquests dotze anys ininterromputs de 
jornades s’han posat sobre la taula molts diversos 
temes, tots ells relacionats amb la recerca de noves 
possibilitats, de crear incentius i de fomentar el 
desenvolupament econòmic amb l’objectiu de tenir 
eines i coneixements que ens puguin ajudar en el 
nostre propi creixement.

Dintre de l’actual context en que la situació econòmica 
no és propicia, els territoris rurals com el nostre són els 
que necessiten, ara més que mai, lluitar pels desequi-
libris i emprendre accions que posin en valor tot el 
potencial que tenim. 

En aquesta jornada volem posar en coneixement 
aquelles iniciatives que ara per ara s’estan portant a 
terme, i les diferents estratègies que es plantegen en el 
foment del desenvolupament rural. 

Iniciatives com l’educació emprenedora a l’escola rural, 
socioeconòmiques en l’àmbit comarcal o estratègies 
com el paper de les dones en la diversificació 
d’activitats en el món rural, empresarials i turístiques.

Com en la resta de jornades, desitjo que aquesta sigui 
igual de profitosa que les anteriors, com un espai de 
debat, de diàleg i d’aposta pel futur, des del convenci-
ment que emprendre en clau rural és del tot possible. 

Us hi esperem convençuts de que la Jornada serà del 
tot enriquidora i profitosa. 

Carme Pelejà Anguera
Alcaldessa de la Fatarella

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

09:30h
Acreditació d’assistents i lliurament de documentació.

13:00h
“L’escola emprenedora”, a càrrec de la Sra. Isabel Bernal 
Díaz, directora del CEIP “Los Castellets” de la Fatarella.  

13:30h
“Leader 2007-2013”, a càrrec de la Sra. Laura Farré 
Masip, tècnica del Grup d’Acció Local Consorci Interco-
marcal d’Iniciatives Socioeconòmiques. 

14:00h
“Projecte Gestió Sostenible Rural: Implantació de la 
Responsabilitat Social Empresarial a empreses del 
territori”, a càrrec de la Sra. Laura Farré Masip, tècnica 
del Grup d’Acció Local Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques; i la Sra. Elisabet Estrada 
Ferreres, sòcia i administradora de l’empresa 
Instal·lacions Rams de Batea.

14:30h
Acte de cloenda, a càrrec de l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament de la Fatarella, Carme Pelejà Anguera. 

10:00h
Acte d’obertura de la Jornada a càrrec de la Sra. Maria 
Rosa Peig Compte, directora dels Serveis Territorials de 
Governació i Relacions Institucionals a les Terres de l'Ebre.

10:30h
"L'autoestima del turisme", a càrrec del Sr. Lluís Melich 
Garcia, director de Desenvolupament Rural a la Terra Alta 
(Derruta). 

11:00h
Iniciativa turística. Ponents a concretar.

11:30h
Esmorzar i descans.

12:00h
“Diversificació d’activitats en el món rural”, a càrrec de la 
Dra. Gemma Cànoves, catedràtica de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

12:30h
“El capital humà, el motor pel desenvolupament rural”, a 
càrrec de la Sra. Meritxell Serret i Aleu, coordinadora 
tècnica de la Fundació del Món Rural (FMR). 


