WORKSHOP
« Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge :
el cas del periurbà sud de Girona »

Del 8 al 10 d’abril de 2011
Lloc: Escola de Capacitació Agrària Forestal (ECAF) de Santa Coloma de Farners.
Finca Casa Xifra. Santa Coloma de Farners.
Organitza: Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona. Assignatura: Anàlisi i
gestió del paisatge
Col·labora: Fundació Agroterritori
Objectiu: Analitzar el paper de l’agricultura periurbana en el territori a partir del cas del
periurbà sud de Girona. Elaborar propostes de preservació i dinamització.
Assistència obligatòria per a les persones matriculades en l’Assignatura de Màster:
Anàlisi i gestió del paisatge
Programa:
Divendres 8 d’abril
17,00h. Hora d’arribada a l’ECAF Santa Coloma de Farners
17,30h. Presentació dels objectius del workshop. Isabel Salamaña (Departament de
Geografia de las UdG) i Joan Caball (coordinador nacional d’Unió de Pagesos).
17,45 a 20,30h. Presentació de l’àrea d’estudi i la seva problemàtica en relació als
espais agraris periurbans de Girona
-

Els espais agrícoles periurbans de Girona: proposta de creació d’una “anella
verda agrària”, a càrrec d’Isabel Salamaña i Anna Ribas (Departament de
Geografia de la UdG).

-

El catàleg de paisatge de les comarques de Girona, a càrrec de Narcís Sastre
(Departament de Geografia de la UdG).

- Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot
de dinamització del mercat de terres, a càrrec de Cristina Tous (Tècnica de la
Fundació Agroterritori).

- Viabilitat de les explotacions lleteres i perspectives de futur de l’agricultura
periurbana. La visió des del sector agrari català, a càrrec de Joan Caball
(coordinador nacional d’Unió de Pagesos).
21,00h. Sopar (a Can Pinxo)

Dissabte 9 d’abril
8,30h. Esmorzar (ECAF)
9,10h. Xerrada de Joan Gali (veterinari de la cooperativa de Maçanet de la Selva)
10 h. Sortida de camp a l’àrea d’estudi:
10,30 Visita de dues explotacions lleteres de la comarca de la Selva (acompanyats per
Marc Xifra, pagès i membre de la Fundació Agroterritori)
-

la Thiona (Franciac) a Riudellots de la Selva
Can Xifra a la que ens acompanyarà Lluís Batllosera, veterinari de la
Cooperativa de Campllong

14,30 Dinar (a Can Pinxo)
16,30h. a 20,00h. Eines i instruments per a la gestió dels espais agraris periurbans
-

Figures de planejament i espais agraris. Els exemples del Pla Director de l’Àrea
Urbana de Girona, el Pla Urbanístic de l’Aeroport de Girona, a càrrec de Xavier
Canosa (Arquitecte i Urbanista).

-

La Carta de l’Agricultura periurbana, a càrrec de Josep Montasell (Director del
Parc Agrari del Baix Llobregat i membre de la Fundació Agroterritori).

-

Instruments jurídics i de planejament per a la protecció dels espais agraris, a
càrrec de Margarida Camós (Professora de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona).

21,00h. Sopar (a can pinxo)
22,30h. Treball dels diferents grups.

Diumenge 10 d’abril
8,30h. Esmorzar
De 9,00 a 11,00 h.: Treball dels diferents grups
11,00 a 13,00h. Posada en comú dels resultats

