PROGRAMA DE
LA JORNADA

Soluciones de tecnologías de
la información

DIVENDRES, 14 DE
DESEMBRE DEL 2012

Cicle de jornades per a joves professionals agraris
A la Sala de reunions de

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

l’Edifici Àgora (al costat del
Palau de Congressos La

El rejoveniment de les explotacions
passen per iniciar nous processos
tecnològics

Llotja) (Av. Tortosa, 4) –
LLEIDA

Encaminant-nos cap a nous
processos de comercialització,
podem diversificar ingressos

10h. Presentació de la
jornada.
A càrrec d’Antoni Bonfill,
coordinador nacional de la Unió de
Joves Pagesos i Carlos Vicente,
responsable d’Organització de la
Unió de Pagesos

Les xarxes socials són una eina
imprescindible per fer arribar als
ciutadans l’agricultura i ramaderia
del nostre país

10.30h. La fiscalitat a
l’empresa agrària: incidència
de la pujada de l’IVA als
diversos tipus d’empresa i
altres qüestions fiscals.
A càrrec de Jordi Virgili, cap de
Fiscalitat de l’empresa de
serveis Agroxarxa

La difusió del nostre producte
serveix per donar-li valor. Dóna’l a
conèixer!
Quina empresa volem? Quina
empresa tenim? Cal que adaptem la
nostra empresa a la fiscalitat més
adequada

12h. Pausa
12.15h. L’ús de les TIC a
l’empresa agrària.
A càrrec de Paqui Escoi,
tècnica de l’àrea de formació
de la Unió de Pagesos
13.15h Dinar
15.30h Nou Decret de
comerç de proximitat: La
venda directa
A càrrec de Roger Clavaguera,
Equip Tècnic de la Unió de
Pagesos
16.15h Taula rodona amb la
participació de tots els
ponents de la jornada. Espai
per al debat, precs i
preguntes
17.15h Cloenda

Foto: Hermínia Sirvent

Avui en dia, davant la nova conjuntura econòmica actual, és important plantejar-nos com articular la nostra
empresa, com donar-li una empenta, com vendre els nostres productes, com arribar al consumidor i al
conjunt de la societat.
Per això, des de la Unió de Joves Pagesos hem considerat interessant fer un cicle de jornades on puguem
saber quina empresa ens interessa tenir, fiscalment parlant, i com afecta la pujada de l’IVA als diferents règims
fiscals i tipus d’empreses. Alhora, hem de buscar alternatives que diversifiquin els nostres ingressos.
Molts cops ens trobem lligats de mans a l’hora de vendre els nostres productes i donar-los valor afegit, o
quan hem de fer-ne valer la seva qualitat. El nou Decret sobre la venda de proximitat i l’ús de les xarxes socials
ens poden ajudar a aconseguir aquesta fita.
Des de la Unió de Joves Pagesos, volem compartir aquest dia amb vosaltres i debatre els camins cap a on hem
de dirigir el nostre futur i el futur agrícola i ramader de Catalunya.

Tant la jornada com el dinar són gratuïts, però cal que us inscriviu prèviament abans del dia 11 al
932 680 900 (Maite) o a través del correu electrònic a mpujol@uniopagesos.org
Jornada oberta a tothom, especialment dirigida a joves. Les places són limitades.
Organitza:

Amb la col·laboració

de

