JORNADA
19 d’octubre de 2011
“Amenaces i oportunitats per l’activitat agrària a la zona periurbana sud de
Girona”

JUSTIFICACIÓ
Als espais agraris, especialment els periurbans, es plantegen nombrosos conflictes
pel ús de les terres. La convivència de les activitats agràries amb altres interessos,
principalment urbanístics, sovint deriva en una pèrdua de terres agràries. El
planejament territorial continua considerant el sòl no urbanitzable com a reservori
de sòl, detectant-ne una tendència clara a reduir la protecció del sòl agrari. A més a
més, són poquíssims els ajuntaments que han aprovat eines de protecció del seu
espai agrari.
En un altre sentit, la Política Agrària Comú ha incentivat econòmica i socialment en
l’espai agrari, afavorint la modernització de l’agricultura i la incorporació de
tecnologia, que estalvia les hores de dedicació per arribar a una agricultura més
productiva i amb una millora en el nivell de vida del treballador i propietari agrari.
Tota aquesta casuística genera escenaris territorials que provoquen situacions de
conflicte per a les explotacions, i fins i tot malmeten el propi paisatge agrari.
OBJECTIUS
En base al descrit en la justificació l’objectiu de la jornada és:
• Aprofundir en la metodologia d’aproximació a l’estudi dels espais periurbans.
• Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat
agrària de la zona.
• Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.
• Esbossar els instruments disponibles o en estat de debat sobre els quals
recolzar actuacions administratives per resoldre els principals problemes que
interfereixen al normal ús dels sòl agrícoles.
A QUI S’ADREÇA
• Estudiants de segon i tercer cicle d’ensenyaments universitaris dedicats a
temes territorials i agraris: ciències ambientals, enginyeria agrícola,
geografia, paisatgisme, etc.
• Investigadors i investigadores especialitzats en ordenació del territori,
urbanisme, agricultura, etc.
• Tècnics i tècniques d’institucions públiques (ajuntaments, diputacions,
consells comarcals, Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura.) i
d’organitzacions privats.
• Pagesia i professionals del món agrari.

DURADA
4 hores 30 minuts

DIES I HORARI
Dimecres 19 d’octubre, de 09:30 a 14:00 hores.

LLOC
Facultat de Lletres. Sala de Graus.

ORGANITZAT PER
Fundació Agroterritori i Departament de Geografia.
Agroterritori és una fundació organitzada per estimular la discussió col·lectiva, la
reflexió i el debat, així com la dinamització de projectes per salvaguardar els
espais agraris i les activitats agràries.

CURS COORDINAT PER
• Dr. ANNA M. RIBAS. Membre de la Comissió Tècnicocientifica de la Fundació
Agroterritori, i responsable del grup de recerca "Medi Ambient i tecnologies
de la informació geogràfica" del Departament de Geografia de la UdG.
• ANNA ROCA. Responsable de la Comissió Tècnicocientifica de la Fundació
Agroterritori i professora del Dept. de Geografia de la UdG.

PONENTS
• CRISTINA TOUS. Tècnica de la Fundació Agroterritori.
• MARC XIFRA. Membre de la Comissió Executiva d’Agroterritori, i membre de
l’Executiva Nacional del Sector Lleter de la Unió de Pagesos.
• JOSEP MONTASELL. Responsable de la Comissió Assessora d’Agroterritori.
Director del Parc Agrari del Baix Llobregat.
• JOAN CABALL. Vicepresident de la Fundació Agroterritori i coordinador
Nacional d’Unió de Pagesos.
• ISABEL SALAMAÑA. Membre de la Comissió Executiva d’Agroterritori i del
Dept. De Geografia de la Universitat de Girona.
• FRANCISCO RAMÍREZ DE CARTAGENA. Dept. Patró de la Fundació
Agroterritori. Enginyeria química, agrària i tecnologia agroalimentària.

PROGRAMA

Dimecres 19 d’octubre

09.30 – 10.00 h

Inscripcions i Benvinguda
Anna Ribas i Joan Caball

10.00 – 10.15 h

Definició d’espai agrari periurbà. Tipologies a Catalunya
Cristina Tous

10.15 – 11.00 h

Anàlisis SIG del planejament territorial i urbanístic.
Afectació sobre els espais agraris periurbans
El cas d’estudi del periurbà lleter al sud de Girona.
Cristina Tous

11.00 – 11.45 h

Introducció a les eines per a la salvaguarda i gestió dels
espais agraris periurbans.
Josep Montasell

11.45 – 12.15 h

Torn de preguntes

12.15 – 13.00 h

Política Agrària Comú. Definició, propera reforma (PAC
2014-2020) i perspectives de futur per l’agricultura
Marc Xifra

13.00 – 14.00 h

Taula rodona
Isabel Salamaña, Francisco Ramírez de Cartagena, Joan Caball
i Anna Roca

