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Presentació

La sinergia entre JARC i la Diputació de Lleida ha continuat donant fruits pel relleu genera-
cional a Ponent durant el 2021. 

Malgrat ser un any marcat encara per la pandèmia, gràcies al suport de la Diputació, també 
hem pogut reiniciar algunes activitats presencials d’assessorament o formació de joves i pro-
fessionals agraris, energies renovables o digitalització del sector. 

El 2021 hem ofert jornades, tallers i xerrades enfocades a la capacitació en noves tecnologies, 
la formació o la gestió dels professionals agraris, amb especial atenció als joves i les noves 
incorporacions, perquè són essencials per al present i per al relleu generacional del sector. 
Fruit d’aquestes activitats, enguany han rebut assessorament 75 joves, dels quals ja s’han 
incorporat al sector agrari més d’una trentena de joves de més 21 municipis lleidatans.

En aquesta memòria es fa un breu repàs, explicatiu i gràfic, del que han estat les activitats 
desenvolupades des de JARC i en la majoria de les quals hem comptat amb el suport de la 
Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica.

Esmeralda Rourera
Presidenta de JARC a Lleida



ASSESSORAMENT ALS 
PAGESOS I RAMADERS DE 
LES COMARQUES DE LLEIDA



L‘empresa agrària del món rural té una gran diversitat de reptes en l’àmbit productiu, tant 
des d’un punt de vista directe, com la productivitat, la qualitat, la protecció del medi, entre 
d’altres, però al mateix temps està condicionada per accions externes o indirectes com la 
normativa. Hi ha una gran regulació del sector a través de normativa europea, estatal i au-

tonòmica, les expropiacions, els nous regadius...

És a dir, tota una sèrie de reptes que cal superar, però que per a fer-ho de manera satisfactòria cal un 
assessorament. Per aquest motiu cada dia són més els agricultors i ramaders que s’associen a una 
organització agrària per a poder rebre aquest suport i informació que necessiten. És per aquest motiu 
que durant l’any 2021 des de JARC, hem continuat donant aquest servei d’informació en aspectes, 
entre d’altres, com a més rellevants: . 

- Assessorament sobre energies renovables, estalvi energètic, ajuts per fer la inversió i finançament, 
ja que dia a dia estem veient com més agricultors i ramaders estan pensant passar-se a l’energia 
fotovoltaica per a les seves explotacions contribuint així amb l’estalvi energètic i a la protecció del 
medi ambient.

 - Formació per poder-se relacionar de forma telemàtica amb les administracions públiques, es-
pecialment amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Hem mostrat com 
s’obté i utilitza la signatura digital, l’aplicació FotoDUN, el DUNweb i molts altres tràmits en línia que 
afecten als productors agraris.

- Incorporació de joves 2022. No hem oblidat aquests joves que any rere any es volen incorporar 
a l’activitat d’agricultor o ramader, seguim informant i formant aquestes noves generacions. Fruit 
d’aquestes activitats, enguany han rebut assessorament 75 joves, dels quals ja s’han incorporat al 
sector agrari més d’una trentena de joves de més 21 municipis lleidatans.

- Declaració anual de nitrogen (DAN) per a agricultors i ramaders. Hem continuat fet molt èmfasi en 
aquest tema perquè tothom pugui complir la nova normativa 

- Hem pogut tornar a participar més activament en les fires sectorials més important de Lleida (Sant 
Miquel i Sant Josep) realitzant jornades en línia i presencials que han estat retransmeses per strea-
ming.

L’objectiu d’aquesta tasca és assolir una major estabilitat econòmica de les explotacions agràries i 
dels seus titulars que afavoreixi l’estabilitat de la població al territori i una estructura territorial equili-
brada, amb una base agrària forta i preparada per als reptes del futur. 

Hem utilitzat molt les nostres xarxes socials oferint continguts audiovisuals (vídeos, fotografies i in-
fografies) per donar una major cobertura informativa en formats de fàcil consum.



JORNADES 
TÈCNIQUES DE 
TRANSFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA



L’energia solar fotovoltaica a 
l’explotació agrària. 
Instal·lació i suport econòmic  

Des de l’associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) es vol po-
tenciar la instal•lació de plaques fotovoltaiques sobre les teulades de les instal•la-
cions agràries per reduir la factura elèctrica dels productors/es i contribuir al creixe-
ment de les energies renovables. 

Durant la jornada s’ha explicat de forma senzilla i clara com posar en marxa aquest 
tipus d’instal•lacions, quins beneficis aporta i el suport econòmic que es pot obtenir 
per aquest tipus d’inversions, que enguany ofereix millors condicions.

En línia , 11 de març de 2021

ENLLAÇ JORNADA

https://www.youtube.com/watch?v=3KJa59KP-e8


 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jornada tècnica en línia 
Dijous 11 de març de 2021 

L’energia solar fotovoltaica a 
l’explotació agrària. 
Instal·lació i suport econòmic 

Organització 

Presentació 

Des de l’associació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC) es vol potenciar la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques sobre les 
teulades de les instal·lacions agràries 
per reduir la factura elèctrica dels 
productors/es i contribuir al creixement 
de les energies renovables. 

Durant la jornada s’explicarà de forma 
senzilla i clara com posar en marxa 
aquest tipus d’instal·lacions, quins 
beneficis aporta i el suport econòmic 
que es pot obtenir per aquest tipus 
d’inversions, que enguany ofereix 
millors condicions. 

Col·laboració 

#PATT2021 

Programa 

19.00 h Presentació de la jornada 

19.05 h Fem el canvi a l’energia solar fotovoltaica 
Sr. Jordi Garcia, representant de Becquel. 

19.40 h Ajuts per instal·lar energies renovables 
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC). 

20.15 h Precs i preguntes 

20.30 h Cloenda 
Sr. Joan Esteve, president de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC) a Barcelona. 

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.  
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on 
podreu seguir-la. 

Inscripcions 

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat: 
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 
Per a més informació, podeu contactar a través del JARC:  
Sra. Raquel Escuder (Tel.: 639 122 730 - A/e: premsa2@jarc.cat) 

1234 / 3,00 1234 / 3,00

210211 / 1,50



Energies renovables: estalvi 
energètic, ajuts per fer la inversió i 
finançament
En línia,  30 de març de 2021

Des de l’associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) es vol po-
tenciar la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les teulades de les instal·lacions 
agràries per reduir la factura elèctrica dels productors/es i contribuir al creixement
de les energies renovables.

Durant la jornada s’explicarà de forma senzilla i clara com posar en marxa aquest 
tipus d’instal·lacions, quins beneficis aporta i el suport econòmic que es pot obtenir 
per aquest tipus d’inversions, que enguany ofereix millors condicions i les línies de
finançament més atractives.

ENLLAÇ JORNADA

https://www.youtube.com/watch?v=EClqg5TAsNQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada tècnica en línia 
Dimarts 30 de març de 2021 

L’energia solar fotovoltaica a 
l’explotació agrària. Instal·lació, 
suport econòmic i finançament 

 

Organització 
 

 
Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

 
 

 

Presentació 
 

 

Des de l’associació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC) es vol potenciar la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques sobre les 
teulades de les instal·lacions agràries 
per reduir la factura elèctrica dels 
productors/es i contribuir al creixement 
de les energies renovables. 
Durant la jornada s’explicarà de forma 
senzilla i clara com posar en marxa 
aquest tipus d’instal·lacions, quins 
beneficis aporta i el suport econòmic 
que es pot obtenir per aquest tipus 
d’inversions, que enguany ofereix 
millors condicions i les línies de 
finançament més atractives. 
 
 

 

Col·laboració 
 

 

 
 

 
 

        
 

 
 
 
 

 

      
 

 

 

#PATT2021 
 

 

 

Programa 
 

 
19.00 h Presentació de la jornada 

Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC). 

 
 

19.05 h Fem el canvi a l’energia solar fotovoltaica 
Sr. Jordi Garcia, representant de Becquel. 

 
 

19.35 h Ajuts per instal·lar energies renovables  
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC). 

 
 

20.05 h Finançament per fer inversions en eficiència energètica 
Sra. Magda Torrens, directora del sector agrari de Banc Sabadell. 

 
 

20.30 h Precs i preguntes 
 
 

20.45 h Cloenda de la jornada 
 

 
 
 
 
 
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.  
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on 
podreu seguir-la. 
 
 
 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat: 
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 
 

Per a més informació, podeu contactar a través del JARC:  
Sra. Raquel Escuder (Tel.: 639 122 730 - A/e: premsa2@jarc.cat) 
 

 

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

210070 / 1,75 



La gestió correcta d’una compravenda 
successió o donació i novetats en 
tanteig i retracte
En línia,  4 de juny de 2021 (Fira de Sant Josep, a Mollerussa)

Plantejar correctament el relleu generacional de la teva empresa agrària, amb temps 
i, valorant totes les possibilitats, sempre és positiu. 

En aquest sentit, es va plantejar aquesta jornada, per oferir informació sobre les dife-
rents possibilitats: compravenda, donació i successió. 

D’altra banda, es van comentar les principals novetats relacionades amb la normati-
va de tanteig i retracte, importants també per al sector agrari.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada tècnica en línia 
Divendres, 4 de juny de 2021 

148a Fira de Sant Josep 
 

La gestió correcta d’una 
compravenda 
successió o donació i novetats en tanteig i retracte 

Organització 

Presentació 

Plantejar correctament el relleu 
generacional de la teva empresa 
agrària, amb temps i, valorant totes les 
possibilitats, sempre és positiu. 

En aquest sentit, es planteja aquesta 
jornada, per oferir-te informació sobre 
les diferents possibilitats: 
compravenda, donació i successió. 

D’altra banda, volem oferir-te un 
resum de les principals novetats 
relacionades amb la normativa de 
tanteig i retracte, importants també per 
al sector agrari. 

Col·laboració 

#PATT2021 

Programa 

19.00 h Presentació de la jornada 
Sr. Lluís Viladrich, cap sectorial de Cereals de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC) 

19.05 h Compravenda, donació i successió d’empreses agràries 
Sra. Dolors Peiró, advocada especialitzada en el sector agrari 

19.45 h Una pinzellada a les novetats en la normativa de tanteig i retracte 
Sra. Dolors Peiró, advocada especialitzada en el sector agrari 

20.00 h Precs i preguntes 

20.30 h Fi de la jornada 

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.  
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on 
podreu seguir-la. 

Inscripcions 

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat: 
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 
Per a més informació, podeu contactar a través del JARC:  
Sra. Raquel Escuder (Tel.: 639 122 730 - A/e: premsa2@jarc.cat) 

1234 / 3,00 1234 / 3,00

210165 / 1,50



Olivera i fruita seca: ajuts de la 
nova PAC i màxim aprofitament 
dels recursos naturals
En linia i presencial, 2 d’octubre de 2021 (Fira Sant Miquel)

Aprofitar el màxim els recursos naturals és cada vegada més important en qualsevol 
activitat agrària. En aquesta jornada, vam comprovar com ens ho facilita la tècnica 
Keyline. 

D’altra banda, per poder prendre decisions, també és essencial saber quin suport 
econòmic rebrem per produir olives o fruits secs amb la nova PAC (2023).

ENLLAÇ JORNADA

https://www.youtube.com/watch?v=w7ekztV72FE


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             

Organització 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

 Fira Agrària de Sant Miquel 

 
Olivera i fruita seca: 
ajuts de la nova PAC i 
màxim aprofitament 
dels recursos naturals 
 

Jornada tècnica 
Lleida, dissabte 2 d’octubre de 2021 

  

    
 

210587 / 1,50  

 

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada 
Sr. Lluís Gaya, cap sectorial de l’Olivera de Joves Agricultors 
i Ramaders de Catalunya (JARC). 

11.05 h Keyline, una tècnica per aprofitar més l’aigua de pluja i 
evitar l’erosió del sòl 
Sr. Ivan Caelles, Enginyer Agrònom i CEO d’Erm, oli d’oliva 
de muntanya i Oliba Green Beer.  

11.35 h Taula rodona: Els ajuts europeus a partir del 2023 
Amb la participación del Sr. Oriol Anson, secretari d’Agenda 
Rural del DACC. 

12.15 h Torn obert de preguntes 

12.30 h Cloenda de la jornada  
Sr. Sisco Esquerda, cap sectorial de Fruita seca de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). 

 
 
 

Presentació 

Aprofitar el màxim els recursos 

naturals és cada vegada més 

important en qualsevol activitat 

agrària. En aquesta jornada, veurem 

com ens ho facilita la tècnica 

Keyline. 
 

D’altra banda, per poder prendre 

decisions, també és essencial saber 

quin suport econòmic rebrem per 

produir olives o fruits secs amb la 

nova PAC (2023).  
 

Vine a informar-te’n i donar la teva 

opinió! 

 

 

Lloc de realització 

Saló Segrià  
Fira de Lleida 
Av. President Josep Tarradellas, s/n  

 
Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació: JARC 
A/e: premsa2@jarc.cat  
 

 

 

Col·laboració 

 
 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de 
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant tota la jornada. 

 
 

 També es retransmetrà en streaming a través de la Fira de Lleida. Per a 
més informació: premsa2@jarc.cat  
 

 
 



Perspectives del cultiu de fruita 
seca i millores en l’assegurança

En linia , 15 de novembre de 2021

En la jornada en línia sobre assegurances per al cultiu de fruita seca, celebrada el 
passat 15 de novembre de 2021, es va fer una anàlisi de la situació del sector, plan-
tejant les perspectives del mateix (evolució de superfícies en secà i regadiu, noves 
varietats, producció en altres països, entre altres).
 
D’altra banda, es van explicar les diferents línies de contractació d’assegurances per 
a fruita seca (especialment ametlla) i cobertures, sinistralitat, revisió de rendiments, 
procediment de peritatge, i els reptes i oportunitats de les assegurances agràries. 
D’aquesta manera, els productors van poder decidir millor quina línia de contracta-
ció s’ajusta al seu projecte i necessitats, així com les bonificacions introduïdes en la 
contractació de les assegurances per ENESA i DACC.
 
Per facilitat la viabilitat de les empreses agràries cal comptar amb informació d’aquest 
tipus per reduir els riscos intrínsecs al nostre tipus de producció.



Jornada en línia

Perspectives del cultiu de fruita seca 
i millores en l’assegurança
18.30 h  Presentació
Sr. Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG)
 
18.35 h  Perspectives en la producció de fruita seca
Sr. Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG)

19.00 h  Opcions per assegurar la producció
Sr. Francisco Javier Joana Calaf, Director Territorial Catalunya Agroseguro
 
20.00 h  Taula rodona (amb la intervención dels assistents): Com millorem l’assegurança per a fruits secs?
Sr. Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG)
Sr. Francisco Javier Joana Calaf, Director Territorial Catalunya Agroseguro
Sr. Jaume Salla, tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG)
especialista en assegurances agràries
 
20.35 h  Precs i preguntes
 
21.00 h  Cloenda

PROGRAMA

15 DE NOVEMBRE

Finançat per la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, O.A. (ENESA), Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Més informació i inscripcions: Raquel Escuder (639 122 730 – premsa2@jarc.cat).



ASSESSORAMENT



7 d’octubre de 2021

14 d’octubre de 2021

21 d’octubre de 2021

28 d’octubre de 2021 sessió matí

28 d’octubre de 2021 sessió tarda

Xerrada en línia · Com fer els tràmits de 
la DUN en línia i sense baixar del tractor



Xerrada en línia

Com fer els tràmits de 
la DUN en línia i sense 
baixar del tractor
· Comunica els teus cultius amb fotografies georeferenciades (App FotoDUN)
· Consulta si t’han concedit un ajut (DUN web)

DATES

Més informació i inscripció (gratuïta), a través de premsa2@jarc.cat o 639 12 27 30.

Durant tot

OCTUBRE

Amb el suport de:

7 d’octubre a les 19h
14 d’octubre a les 19h
21 d’octubre a les 19h
28 d’octubre  (doble sessió) a les 13h i a les 19h



Vídeo promocional
El podeu veure aquí

https://www.youtube.com/watch?v=pS-bYJ3Vv-Y


Jornada en línia sobre 
incorporació de joves 2021

4 de febrer de 2021

11 de febrer de 2021 

4 de març de 2021

22 de març de 2021



Jornada en línia
INCORPORACIÓ 
DE JOVES 2021
Vols ser agricultor@ o ramader@? 
Tens menys de 40 anys?
Saps que pots rebre un ajut per fer-ho?

PONENT

Sr. Jordi Vidal, Secretàri Tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Més informació i inscripcions: Raquel Escuder (tel. 639 122 730 – premsa2@jarc.cat)

Dia: 4 de febrer de 2021
Hora: 18:30



1R PREMI INTERNACIONAL A
LA MILLOR POMA GOLDEN

.
La cinquena edició del premi i la jornada adreçada als productors d’aquesta fruita va ser el primer 
gran acte presencial que vàrem poder fer a Lleida després d’un any i mig amb jornades telemàtiques.

L’entrega del guardó es va fer al Molí del Duc, situat a Torrelameu, comptant amb la presència d’un 
centenar de persones, entre les quals destacaven l’Il•lm. Sr. Joan Talarn, president de la Diputació de 
Lleida; Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural i Joan Carles Massot, president Nacional de JARC.

Sergi Balué, cap sectorial de la Fruita Dolça de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, va fer 
entrega del guardó a la Millor Poma Golden 2021 a Gerard Balp Piró, president de Miralcamp Fruits, 
SCL. Aquesta cooperativa, situada al cor del Pla d’Urgell, va néixer l’any 1981 per conservar, confec-
cionar i comercialitzar la fruita dels seus socis. 

El premi fou un guardó, un estudi organolèptic de la poma guanyadora a càrrec de l’IRTA, i un xec 
regal per l’optimització de la presència digital, valorat en 1.000 €, que realitzarà Red Peppers, agència 
especialitzada en agromàrqueting. 

19 de novembre de 2021

ENLLAÇ JORNADA

https://www.youtube.com/watch?v=aWEVuSdt7pg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                               

    
 

210282 / 1,50 

 

Premi Internacional Millor Poma Golden 2021

 
Producció de 
qualitat, sostenible i 
eficient 
 
Jornada tècnica Torrelameu, divendres 19 de novembre de 2021 

 

Presentació 

El Premi Internacional Millor Poma 
Golden reconeix i dóna més visibilitat 
a la qualitat productiva. 

Coincidint amb l’entrega del premi 
d’enguany hem organitzat una jornada 
per donar suport a les productores i 
productors, facilitant-los 
assessorament perquè puguin 
continuar millorant. 
 

 

 

 

 

 

 

Lloc de realització 

Restaurant EL MOLÍ DEL DUC 
Carretera C12 Km 153 
Entre Corbins i Torrelameu 
https://goo.gl/maps/DNVdhEqErFNuYk
Co8 
 

Inscripcions 

A través de JARC: 
A/e: premsa2@jarc.cat  
Tel.: 639 122 730 

 

 

Programa 

11.30 h Presentació de la jornada 
Sr. Sergi Balué, cap sectorial de Fruita Dolça de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC).  

11.35 h Reptes de futur per una producció sostenible i eficient 
Dr. Ignasi Igesias, 2D Technical Manager d’Agromillora. 

12.20 h Factors de millora de la qualitat de la poma: què podem fer i 
què no hem fer 
Dr. Joan Lordan Sanahuja, enginyer agrònom a AKIS International. 

13.00 h Entrega del Premi Internacional Millor Poma Golden 2021 
Intervencions: 
Il·lm. Sr. Joan Talarm, president de la Diputació de Lleida. 
Sr. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, 
Qualitat i Gastronomia del DACC. 
Sr. Joan Carles Massot, president de JARC. 
Sr. Sergi Balué, cap sectorial de Fruita Dolça de JARC. 

13.30 h Tast de la poma guanyadora dirigit per IRTA 
Dra. Gemma Echeverria, investigadora del programa de postcollita 
de fruites i verdures de IRTA 

14.00 h Dinar 

 
 Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents 

hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la 
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada. 
 

 
 

Organització 
 

 
         

 
 
 
  

Col·laboració 

          

         
  

 
              
 
 
  

Patrocinadors 

                               

 
              
 
 
  



Com s’indica a les bases del premi, el jurat està format per un equip experts de IRTA, 
encapçalats per Gemma Echeverria

Difusió de l’acte:

2 notes de premsa

2 newsletters a productors associats

3 publicacions a totes les nostres xarxes socials principals

Exemple d’Instagram

Joves Agricultors Ramaders CAT (@jarc_coag) • Fotos y videos de Instagram
Joves Agricultors Ramaders CAT (@jarc_coag) • Fotos y videos de Instagram
Joves Agricultors Ramaders CAT (@jarc_coag) • Fotos y videos de Instagram

Vídeo de la jornada i de l’entrega del premi al nostre canal YouTube

Producció de qualitat, sostenible i eficient. - YouTube

Repercussió als mitjans de comunicació

Miralcamp Fruit, premi a la millor poma golden (segre.com)

Miralcamps Fruits guanya el Premi a la Millor Poma Golden | Lleida.com

Miralcamp Fruits guanya per segon any consecutiu el Premi a la Millor Poma Golden - 
TOTLLEIDA

Miralcamp Fruits guanya el premi a la Millor Poma Golden 2021 (nogueratv.cat)

Miralcamps Fruits guanya per segon any consecutiu el Premi a la Millor Poma Golden 
(vadegust.cat)

Miralcamp Fruits gana por segundo año consecutivo el premio a la Mejor Manzana Gol-
den - Horticultura (interempresas.net)

INFORMACIÓ DETALLADA
ENLLAÇ BASES CONCURS

https://jarc.cat/wp-content/uploads/2021/10/Bases-Premi-Poma-Golden-2021-CAT.pdf
https://www.instagram.com/p/CWdd82DtcJT/
https://www.instagram.com/p/CWTvu0JIzCd/
https://www.instagram.com/p/CWG2wZfoC-K/
https://www.youtube.com/watch?v=aWEVuSdt7pg
https://www.segre.com/noticies/economia/2021/11/20/miralcamp_fruit_premi_la_millor_poma_golden_153133_1107.html
https://www.lleida.com/noticia_canal/miralcamps-fruits-guanya-el-premi-la-millor-poma-golden
https://totlleida.cat/miralcamps-fruits-guanya-per-segon-any-consecutiu-el-premi-a-la-millor-poma-golden/
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/destacada/48215/miralcamp-fruits-guanya-el-premi-a-la-millor-poma-golden-2021/6183.html
https://vadegust.cat/actualitat/premi-millor-poma-golden-17230/
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/372780-Miralcamps-Fruits-gana-por-segundo-ano-consecutivo-el-premio-a-la-Mejor-Manzana-Golden.html


Amb el finançament de:




