
 
 

���� Comunicat de premsa ����                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen tació 
Adreça electrònica: premsa.daam@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93. 304.67.19 
 
 

Fons Europeu Agrícola  
de Desenvolupament Rural:  
Europa inverteix en les zones rurals 

El Departament d'Agricultura reforça el suport a 
la instal·lació de joves agricultors amb tres 
actuacions en què destaca la creació de la figura 
del dinamitzador de joves 
 
Les tres actuacions del DARP per a reforçar la inst al·lació de joves són: la 
figura del dinamitzador de joves, l’apertura d’una oficina jove al portal 
Ruralcat, i la creació d’un observatori de dades de  joves  
  
   
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va 
presidir aquest dimecres, dia 20 de febrer, a la seu del Departament a 
Barcelona, la tercera reunió Grup de Treball de Joves, que s’emmarca dins del 
Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya 2014-2020, amb l’objectiu d’examinar i debatre en profunditat 
determinats aspectes de l’estratègia i execució del PDR en aquesta matèria. 
  
El PDR.cat2020 té com a primer repte estratègic establir polítiques especifiques 
per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament 
econòmic i social. L’objectiu del Grup de Treball és reforçar les polítiques que 
s’hi impulsen en matèria de joves i optimitzar les actuacions i respostes als 
reptes presents i futurs. 
  
En aquesta reunió del Grup de Treball es va explicar les respostes dels 
membres del grup a un qüestionari sobre com reforçar l’ajut a la primera 
instal·lació de joves agricultors, les tres actuacions que el DARP realitzarà el 
per a reforçar la instal·lació de joves agricultors i començar a analitzar les 
necessitats relacionades amb la instal·lació de joves agricultors amb la mirada 
posada en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) per al proper 
període 2021 2027 sobre l’establiment de joves agricultors i posada en marxa 
de noves empreses rurals. 
  
Així, de l'esmentada tercera reunió destaca, entre altres, les tres actuacions 
que el Departament durà a terme per a reforçar la instal·lació de joves 
agricultors: 
 

• el dinamitzador de joves : serà un pla pilot que es posarà en marxa 
aquesta convocatòria 2019 en les comarques de Girona i del Camp de 
Tarragona. El Dinamitzador de Joves serà un tècnic especialista del 
DARP que millorarà l’acompanyament del jove en el seu procés 
d’instal·lació i que coordinarà els diferents agents que intervenen en 
aquest procés. 
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• Oficina jove al portal Ruralcat : un espai dedicat exclusivament al jove 
que es vol incorporar a l’activitat agrària amb tota la informació 
necessària de l’ajut i tot tipus de tràmits, dels agents que intervenen en 
el procés d’instal·lació, projectes d’èxit de joves emprenedors, jornades, 
notícies, observatori de joves, publicacions, ... 

 

• Observatori de dades de joves : crear un document de consulta 
accessible des de Ruralcat en el qual surti detallat per comarques tots 
els joves de cada convocatòria de DUN, especificant el tipus de perfil, 
donant, així, resposta a les múltiples sol·licituds d’informació i pera  
seguir l’evolució i/o tendència dels joves agricultors a Catalunya.   

  
A banda de representants del DARP, aquest Grup de Treball de Joves també 
està integrat pels membres del Comitè de Seguiment que ho han sol·licitat i 
que són: el nou Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
(CETAFC), l’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) –xarxa que 
aplega els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya-, el Consorci GAL Alt 
Urgell-Cerdanya, les organitzacions agràries UP i JARC, la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), i l’Agència Catalana de Joventut. 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
https://twitter.com/agriculturacat 
 


