Santa Coloma de Farners, 10 d’Abril de 2011

Debilitats (situacions presents)
- Manca de descripció i delimitació del sòl agrari (legislació)
- Pas de grans infraestructures
- Abandonament de l’activitat agrària (baixa rendibilitat de les explotacions,
PAC)
- Manca de cohesió i articulació supramunicipals
- Poc impacte social en matèria laboral
- Manca de cooperació dins del sector
- Poca funcionalitat del corredor biològic Guilleries-Gavarres
- Manca d’espais per la gestió de les dejeccions
- Gran dependència respecte la indústria transformadora
- Manca de circuit de proximitat i de producte transformat
- Manca de política de comunicació amb els consumidors




Fortaleses (situació present)

-

Clúster lleter consolidat
Empreses innovadores i emprenedores
Bona qualitat de la plana agrícola
Sector restauració
Bones infraestructures de vies de comunicació
Proximitat a la ciutat de Girona (situació estratègica)
Existència de cooperatives consolidades
Existència d’un sector de la població amb intenció de dur una gestió sobre
aquest espais

-



Amenaces (situació futura)

-

Pressió urbanística: residencial i industrial
PAC i reforma de la PAC
Creixement de l’aeroport de Girona-Costa Brava (2ª pista)
Noves infraestructures ferroviàries que faciliten la creació de ciutats
dormitoris
Eliminació dels plans supramunicipals (PDU)
Manca de relleu generacional
Competència pel sòl
Falta de sinèrgies entre productors

-

-



Oportunitats

-

Crisi econòmica
Creació de productes amb un valor afegit
Creació d’una marca pròpia de qualitat
Creació d’una xarxa de governança que treballi transversalment sobre el
territori (conservació i activitat agrària a través d’un programa de custòdia
del connector ecològic Guilleries-Gavarres)
Creació d’una cistella de producte local per afavorir les economies de
proximitat
Reconeixement dels valors paisatgístics de l’espai agrari

-

-

-














Reivindicar la llei d’espais d’interès agrari i el pla territorial sectorial
Col·locar el producte local a centres públics (escoles, hospitals, ...)
acompanyada d’una campanya de sensibilització
Creació d’una entitat que gestioni i dinamitzi els actors implicats i els
productes (dinamització de terres)
Fomentar la relació entre consumidor i productor (aproximar-los en l’àmbit
del coneixement)
Mantenir el mosaic agroforestal per a conservació de biodiversitat
Crear un mapa dels serveis ambientals als espais agraris com a eina de
gestió
Pagament dels serveis ambientals als productors
Creació d’una marca pròpia de qualitat per donar valor afegit als productes

