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La 1º Jornada per a PIMES i empreses agroforestals valencianes és una iniciativa
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural de la Generalitat Valenciana per a afavorir un espai de diàleg directe entre
l'Administració i les xicotetes i mitjanes empreses que ens conduïsca de manera
sostenible a l'ordenació del territori forestal. Amb aquesta Jornada esperem
afavorir el desenvolupament econòmic i empresarial de les empreses valencianes
i de les quals operen en el territori valencià dins del sector agroforestal de forma
sinèrgica i col·laborativa. La jornada obri un espai tècnic de diàleg i treball en el
qual abordar les qüestions relacionades amb el dia a dia de les PIMES, el
desenvolupament rural i agroforestal, la s ostenibilitat, l'economia verda i la
formació vinculada a la gestió responsable del territori en un fòrum de participació
qualificada.
Durant la jornada es donarà cabuda a diverses empreses que aportaran la seua
experiència en 3 blocs temàtics: execució d'obra agroforestal, enginyeria –
planificació i educació forestal / formació. Es seleccionarà a 1 empresa per cada
bloc temàtic, la qual exposarà un cas d'èxit i un altre cas d'escàs resultat, aportant
la seua experiència i vinculació amb el resultat aconseguit. Les empreses
seleccionades disposaran de comunicació oral.
La selecció es realitzarà després de la revisió dels treballs presentats pel Comitè
Tècnic encarregat d'organitzar la jornada. Qualsevol PIME que opere en territori
valencià i pertanya al sector forestal podran presentar la seua comunicació. En cas
de no resultar seleccionada podrà aportar la seua experiència mitjançant pòster
temàtic, o participant directament en les taules de treball.
Animem al col·lectiu professional forestal perquè aporten les seues consideracions
i experiències per a intentar millorar el sector agroforestal en territori valencià. Les
propostes que sorgisquen ajudaran a establir noves oportunitats per al futur. Us
esperem a tots al terme municipal d’Alcoi el pròxim 18 de desembre, a les 8:00
hores, per a què entre tots definim millores al nostre sector. Cordialment,
El Comitè Tècnic
HORARI

ACTIVITAT

08:00 – 09:00
09:00 – 09:15

Recepció de participants i inscripcions
Benvinguda i apertura

09:15 – 10:15

Política agroforestal actual i futura

10:15 – 11:00

Diagnòstic de situació actual del sector

11:00 – 11:30

Descanso – Café

11:30 – 12:15
12:20 – 13:05
13:10 – 14:00

Comunicació 1. Execució de obra agroforestal
Comunicació 2. Enginyeria – planificació
Comunicació 3. Educació forestal / formació

14:00 – 15:30

Descans – Dinar

15:45 – 16:30

Taules de treball (3)

16:45 – 18:00

Taula rodona – Debat. Posada en comú i conclusions

18:00

Clausura

La PIME que desitge presentar una comunicació en la jornada deurà enviar una
proposta de comunicació oral, amb l'estructura que s'indica en la plantilla
comunicacions. Es comunicarà la voluntat de participació mitjançant el correu:
info@medixxi.com indicant en l'assumpte Jornada PIME 2017.
El tema general de la comunicació es centrarà en la presentació de casos d'èxit
i/o de fracàs en els diferents projectes o obres realitzades per les empreses,
analitzant el perquè dels resultats. Les comunicacions que no siguen
seleccionades per a presentació oral, podran presentar-se en format pòster i seran
incorporades a les actes de la jornada.
S'estableixen 3 grans blocs temàtics:
Empreses d'execució d'obra agroforestal
Empreses d'enginyeria / planificació
Empreses de formació / educació forestal
Cada empresa podrà optar a la comunicació oral en uns dels blocs temàtics
S’ha previst el següent calendari de circulars:
1ª Circular

Presentació de la jornada

3 de novembre 2017

2ª Circular

Oportunitats de participació

20 de novembre 2017

3ª Circular

Programa definitiu

11 de desembre 2017

Presentació

Jornada PYME en Alcoi

18 de desembre 2017

Aquelles empreses, entitats o persones que vulguen assistir sense presentar
comunicació hauran d'inscriure's a l'efecte de registre. El termini d'inscripció a la
jornada estarà obert des del 3 de novembre de 2017 al 15 de desembre de 2017,
fins a completar l’aforament, emplenant la sol·licitud d'inscripció a través del
següent enllaç.

Correu: info@medixxi.com
Telèfon: 962012112
WhatsApp: 633 78 46 84

ORGANITZA:

COL·LABORA:

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

