
No 254 L Venres, 31 de decembro de 2004 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 18.571



18.572 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 254 L Venres, 31 de decembro de 2004

Orde do 23 de decembro de 2004 pola
que se convocan para o ano 2005 axudas
para o desenvolvemento de accións for-
mativas complementarias para agriculto-
res e das súas familias, que serán impar-
tidas por asociacións sen ánimo de lucro
e vinculadas ao sector agrario da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

A achega do sector agrario á actividade económica
e á dinámica social en Galicia ten unha gran mag-
nitude e importancia dentro da sociedade, polo que
é preciso atender ás súas demandas en canto á mello-
ra das condicións de traballo, sobre todo nunha época
como a actual de profundas transformacións na estru-
tura da agricultura.

A Consellería de Política Agroalimentaria e Desen-
volvemento Rural ten, entre outros fins, o de pro-
mover e orientar, a través da formación e innovación,
as accións dos agricultores e as súas familias para
a mellor utilización dos seus recursos, actuando per-
manentemente sobre os membros das familias rurais
para activar neles cambios de actitude, melloras no
seu medio social, a introdución de producións alter-

nativas e a difusión de coñecementos e técnicas que
contribúan ao logro deste obxectivo. Así mesmo, e
dentro das medidas para o crecemento e o emprego
da Xunta de Galicia, considérase conveniente pro-
mover accións encamiñadas á introdución de novas
tecnoloxías para o fomento dunha economía susten-
table, atendendo así, á demanda da mellora da cali-
dade de vida no medio rural.

Para acadar este fin, a Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural promove
accións formativas directas, que é preciso completar
con outras accións que permitan unha formación
integral encamiñada a fortalecer a calidade da pro-
dución, a súa transformación e comercialización e
mellorar o medio rural. Por isto, é necesario manter
as axudas que faciliten, a través de asociacións, sen
ánimo de lucro vinculadas ao sector agrario, o desen-
volvemento de cursos complementarios á formación
agraria dirixidos a aquelas persoas que se atopen
no medio rural e desexen mellorar as técnicas e
coñecementos que van aplicar no desenvolvemento
da súa actividade, para mellorar a calidade de vida,
contribuír ao mantemento dos ecosistemas e favo-
recer o emprego.


