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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
16.00 h. Benvinguda.
Sr. Joaquim M. Puigvert. Vicerector de relacions
institucionals, societat i cultura de la UdG.
16.10 h. Presentació de la Jornada.
Sra. Isabel Salamaña. Professora de Geografia de la UdG
i membre de la Comissió Executiva de la Fundació
Agroterritori.
16.15 h. La Fundació Agroterritori, el debat es manté viu.
Sra. Sònia Callau. Tècnica del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Membre de la Comissió Tecnicocientífica de
la Fundació Agroterritori.
16.30 h. Els espais agraris de Girona en els instruments de
planejament.
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Actualment els sòls agraris esdevenen una de les fonts de
conflicte més importants en el (dis)continu rural-urbà que
trobem en els àmbits periurbans. Són la peça clau del
sistema de producció agrària, però alhora constitueixen la
reserva de sòl predilecta per al creixement urbanístic i la
ubicació d'infraestructures. Per bé que el planejament pretén
el desenvolupament d'un territori mantenint les seves vàlues
i funcions, en alguns casos els conflictes són evidents entre
producció agrària i creixement urbanístic. En aquest context,
els camps de conreu van mutant la seva classificació en els
instruments de planejament en detriment d'unes explotacions
agràries que tenen cada vegada més dificultats per disposar
de sòl per dur a termes les seves activitats.
Aquest és el cas del periurbà de Girona, un territori on hi
trobem una activitat agrària molt dinàmica, arrelada al territori
i que constitueix el primer sector econòmic en plusvàlues
agroambientals. La preservació d'aquesta activitat s'entreveu
com una prioritat per mantenir l'equilibri territorial de la zona,
però això passa ineludiblement per la preservació del sòl
que la sosté.
En aquesta segona jornada d'Agroterritori us proposem
desxifrar les eines jurídiques i els instruments de planejament
que ens han de permetre un disseny del territori gironí que
permeti el desenvolupament de l'activitat agrària.

INSCRIPCIONS
La jornada és gratuïta. Cal confirmar assistència abans del
dimarts 15 de juny a través del correu electrònic
jcasals@agroterritori.org o bé del telèfon 932 680 900
Persona de contacte: Sr. Joan Casals.

Sr. Camil Cofan. Responsable del Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona del DPTOP.
17.15 h. Pausa-cafè.
17.30 h. Eines jurídiques per a la protecció del sòl agrari.
Sra. Margarida Camós. Professora de Dret Administratiu
de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió
Assessora de la Fundació Agroterritori.
18.15 h. Debat.
Hi participen, a més dels ponents:
Sra. Carme Rosset. Dinamitzadora de les Comarques
Gironines de la Unió de Pagesos.
Sr. Josep Pintó. Professor de Geografia de la UdG i cap
de l'equip redactor (UdG) del Catàleg del Paisatge de les
Comarques Gironines.
Modera: Sra. Isabel Salamaña. Professora de Geografia
de la UdG i membre de la Comissió Executiva de la
Fundació Agroterritori.
19.00 h. Cloenda de la Jornada.
Sr. Josep Guix. Coordinador i representant institucional
dels Serveis Territorials del DAR a Girona.
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