JORNADA
25 d’octubre de 2011
Sala de Graus de la Facultat de Ciències, Campus Montilivi
C/ M. Aurèlia Campmany, 69. Girona

“Jornada de reflexió sobre l’activitat agrària i la seva implicació en la preservació dels espais
naturals”
L’espai agrari, i la pagesia com a gestora, juga un paper clau en la conservació de la biodiversitat i en el
manteniment dels ecosistemes. El mosaic d’espai agrari i espai forestal que configura el territori de
Catalunya afavoreix el manteniment dels processos agroecològic i la conservació d’espècies (s’estima que
el 50% de les espècies d’Europa depenen dels habitats agrícoles).
En els darrers decennis, l’eix central de les estratègies europees i locals per aconseguir l’anomenat
“desenvolupament sostenible” s’ha centrat en aquesta relació entre la població, l’activitat agrària i la
conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, s’han anat desenvolupant diversos plans, programes i
polítiques al voltant de l’activitat agrària i l’espai agrari que presenten una forta càrrega ambiental.

OBJECTIU
La jornada té un marcat caràcter reflexiu.
Es presentaran diversos casos d’espais agraris per posar en valor l’activitat agrària i mostrar quin paper
juga en la preservació dels espais naturals. La taula redona serà un moment per contrastaran diferents
punts de vista i centrar l’atenció en la Carta de l’Agricultura Periurbana”

10.00 - 10.15 h

Benvinguda
Mita Castañer (Càtedra de Geografia) i Joan Caball (Agroterritori)

10.15 – 11.00 h Futura Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre: recolzament en el
manteniment del territori.
Cristina Tous (Agroterritori)
11.00 – 11.45 h Agricultura i natura: dues cares, una moneda. El canal Segarra-Garrigues.
Sígrid Muñiz (Doctora per la UAB)
11.45 – 12.15 h Descans
12.15 – 13.00 h Agricultura al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: sinergies i
conflictes
Albert Llausas (Dept de Geografia de la UdG)
13.00 – 14.00 h Taula rodona
Reflexions entorn al valor agrari dels espais naturals, i entorn a la “Carta de
l’Agricultura Periurbana”
Josep Montasell (MODERADOR), Isabel Salamaña, Anna Ribas i Joan Caball

