AGROTERRITORI,
la fundació de l’espai agrari

Memòria d’Activitats Any 2012
La Fundació Agroterritori va constituir el Ple del Patronat el 26 de maig de 2008. De
resultes de la modificació de la llei de fundacions, es van adaptar els estatuts
d’Agroterritori a la nova legislació. En data 5 d’agost de 2010, es va comunicar la
inscripció de la Fundació Agroterritori al registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, amb número 2635.
La Fundació Agroterritori té com a finalitats la diagnosi, la definició de propostes, els
estudis, la sensibilització, la gestió, la formació i el debat sobre els espais agraris
periurbans i tot allò que incideixi en aquests àmbits. Essent aquest el seu objectiu
general, Agroterritori ha definit 3 marcs principals de treball que durant aquests anys
de funcionament ha anat desenvolupant i que són: el portal web www.agroterritori.org,
l’Observatori de l’Agricultura Periurbana i l’espai de formació i divulgació.
Atenent al Pla d’Actuacions 2012 i procurant desenvolupar actuacions en la línia dels
seus objectius fundacionals, la Fundació Agroterritori ha realitzat les actuacions que
s’enumeren i es desglossen a continuació:
1. PORTAL D’AGROTERRITORI
1.1 Actualització dels continguts
1.2 Treball en les xarxes socials: Twitter, Facebook i LinkedIn
2. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
2.1 Informes per Cambres Agràries:
- Proposta Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre
- Afectació del planejament territorial de l’Alt Penedès sobre l’espai agrari
- Implicacions del planejament de Maçanet i Vidreres
- Agricultura com a mesura per la prevenció d’incendis a l’Alt Empordà
3. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS
3.1 Participació en el COLORURAL’12 Sevilla
4. PUBLICACIONS
4.1 Comunicacions al COLORURAL’12:
- Implicaciones sociales de la declaración de “Reserva de la Biosfera” de
las Terres de l’Ebre (Cataluña)
- Política Agrícola Común y ordenación del territorio: amenazas y
oportunidades para el ámbito periurbano sur de Girona (Cataluña)
- Agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias, ayuntamientos,...
¿Quiénes son los verdaderos perceptores de las ayudas de la PAC?
4.2 Manifestos de rebuig al projecte Eurovegas
4.3 Publicació Percepcions de l’espai agrari periurbà
- Revisions finals i tancament: Pròleg, Introducció; Les percepcions (13
autors); Els Estudis (10 autors, 9 articles) i els referents (Carta de
l’Agricultura Periurbana i Dictamen del CESE).
5. PROPOSTES PRESENTADES.
5.1 Projectes finalitzats
- Estudi sobre ocupació al voltant del sector vitícola, Ajuntament Alt
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Penedès.
- Estudi sobre ocupació al voltant del sector porcí, Consell Comarcal del
Pla de l’Estany
5.2 Projectes en curs
- Anàlisi de cicle de vida i petjada de carboni de la producció de llet a
Catalunya.
- Preparació:
o Participar al projecte COST Action Urban Agriculture Europe.
o Jornada sobre usos de l’aigua, Lleida.
o Proposta d’estudi per la Càtedra Repsol de la UdL
o Proposta de continuïtat de l’estudi d’ocupació real al voltant del
porcí per la demarcació de Girona, Diputació de Girona.
5.3 Resolució negativa
- Programa marc europeu: FEEDing cities
- AGAUR-ARCS per la divulgació científica: Debats Agroterritorials
- Fundación Biodiversidad: ACVlleche (Catalunya, Andalusia i País
Basc).
6. ALTRES
6.1 Desestimació del Pla Ocupacional SOC
6.2 Implementació del conveni marc UdG-Agroterritori

1. PORTAL D’AGROTERRITORI
1.1 Actualització dels continguts de la pàgina web
Al llarg del 2012 s’ha continuat amb la tasca de
recopilació d’informació, d’actualització de la
documentació, de manteniment i de millora de
les referències ja existents a la pàgina web. A
data d’avui, el web compta amb accessos
directes a les dues publicacions d’Agroterritori:
La futura Llei d’Espais Agràries de Catalunya
i Percepcions de l’Espai Agrari Periurbà.
Seguint l’esquema de la pàgina d’inici treballat
durant 2011 i 2012, la recerca i publicacions, i
els actes de formació i divulgació propis de la
fundació es troben en l’encapçalament de la
pàgina, ordenats de més recents a més antics.
L’espai públic per inscriure-s’hi, mailing, ha
generat 15 nous membres en la base de dades
de la fundació per tal de donar difusió
periòdicament.
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1.2 Treball en les xarxes socials
S’han creat els perfils de la Fundació Agroterritori a Twitter, LinkedIn i facebook, i
enllaços als webs dels membres fundacionals.
A data d’avui, el Twitter compta amb més de 1700 entrades, 507 seguidors i 700
perfils en seguiment. Tenim 220 amics al Facebook i 41 contactes al LinkedIn

2. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
2.1 Informes per Cambres Agràries
− Cambra Agrària de Tarragona “Informe preliminar d’anàlisi de les implicacions
de la possible declaració de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera
sobre l’espai agrari i l’activitat agrària”.
− Cambra Agrària de Barcelona “El planejament territorial i la seva afectació sobre
les explotacions agràries a l’àmbit Penedès”. S’ha analitzat el planejament
territorial del que serà el futur Àmbit Penedès (planejament territorial), encara no
aprovat.
− Cambra Agrària de Girona “Anàlisi de les implicacions del planejament
territorial i urbanístic de Maçanet de la Selva i Vidreres sobre les activitats
agràries”. Per aquesta tasca s’ha comptat amb el suport de l’estudiant Erasmus
Alessandro Vivi. Des d’abril fins final de juny va desenvolupar el projecte, com a
pràctiques d’empresa del Màster de Geografia i Medi Ambient de la UdG. Ara
Agroterritori haurà de reinterpretar els resultats i donar forma a propostes que
conformin reptes de futur per aquest territori.
− Cambra Agrària de Girona “L’agricultura com a mesura activa en la prevenció
d’incendis: el cas dels incendis de l’Alt Empordà (1986 a 2012)”. Per aquest
informe s’ha comptat amb el suport de l’alumne de grau de Geografia, Aina Puig, de
novembre 2012 a juny 2013. Està prevista la seva presentació aquest juliol.
Actualment estem treballant el material a fi i efecte de posar sobre la taula
propostes i mesures agràries per accentuar la prevenció i minimitzar els risc dels
focs forestals quan es produeixin.

3. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS
3.1 Participació en el COLORURAL Sevilla
Agroterritori va participar en el COLORURAL celebrat del 10 al 12 de maig a Sevilla i
organitzat pel Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos
Españoles. Anna Roca i Cristina Tous varen ser les ponents presentant un total de 3
comunicacions, en format d’article amb presentació en powerpoint:
- Implicaciones sociales de la declaración de “Reserva de la Biosfera” de las
Terres de l’Ebre (Cataluña)
- Política Agrícola Común y ordenación del territorio: amenazas y
oportunidades para el ámbito periurbano sur de Girona (Cataluña)
- Agricultores, ganaderos, industrias
agroalimentarias, ayuntamientos,...
¿Quiénes son los verdaderos perceptores de las ayudas de la PAC?
Des de les hores, Anna Roca i Cristina Tous estan treballant amb el departament de
Geografia de la UdG, Anna Ribas, Isabel Salamaña, David Pavón i Sandra Ricart, coorganitzar el COLORURAL 2014 que es celebrarà a Girona.
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4. PUBLICACIONS
4.1 Comunicacions del COLORURAL’12. Sevilla
4.2 Eurovegas
Els membres de la Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori varem tancar el 18 de
maig el seu text de posicionament contrari a la instal·lació Eurovegas que porta el títol
de: Eurovegas: la DESprotecció del nostre Espai Agrari. Condemnen
l’Agricultura Periurbana.
El manifest pretén aportar elements de reflexió i debat en torn a la fragilitat de l'espai
agrari català, i més concretament el periurbà, i expressar el rebuig contundent de la
Fundació Agroterritori al projecte d’Eurovegas, ja que pressuposa la desaparició d’un
espai no urbanitzable de caràcter agrari de gran valor.
El 14 de juny a la Cambra Agrària de Barcelona, Joan Caball, Joaquim M. Puigvert, i
Josep Maria Coll, presentaren en roda de premsa aquest manifest.
El 10 de setembre, Agroterritori va presentar un segon comunicat Després
d’Eurovegas, el joc de l’especulació continua?
4.3 Seguiment de la publicació Percepcions de l’espai agrari periurbà

5. PROPOSTES PRESENTADES
5.1 Projectes finalitzats
SOC- FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
Durant l’any 2012, s’ha treballat en dos estudis que analitzen la xarxa socioeconòmica
i l’ocupació que el sector agrari genera al llarg de la cadena de valor. L’objectiu
dels estudis és tipificar i quantificar l’ocupació al voltant del sector primari, estimar el
número d’ocupats en la cadena de valor i establir mesures (formatives o altres) per la
millora i/o la reorientació laboral.
Aquest estudis, sol·licitats al Servei d’Ocupació de Catalunya a través d’entitats locals
en la convocatòria d’ajuts al desenvolupament local. En concret són:
− Dinamització de la mà d’obra en el sector vitícola de l’Alt Penedès.
Perspectives de futur. Entitat sol·licitant: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
− Tipificació i quantificació de l’ocupació en la cadena agroalimentària del
sector porcí del Pla de l’Estany Entitat sol·licitant: Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.
5.2 Projectes en curs
− AGAUR- AGEC
A finals 2012 es va rebre resposta positiva a la sol·licitud d’ajut per l’estudi: Anàlisi
de Cicle de Vida i Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca, presentat
per la Fundació Agroterritori a través de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat
de Girona a la convocatòria d’ajut per la recerca aplicada en producció
agroalimentària (AGAUR-AGEC 2012).
− COST ACTION URBAN AGRICULTURE EUROPE
Al juny de 2011 el professor de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, ESAB
UPC Castelldefels, Luis Maldonado va sol·licitar, juntament amb altres universitats
europeus, el projecte COST sobre Agricultura Urbana a Europa que finalment els
varen atorgar. Al mes de juliol de 2012 la Fundació Agroterritori i a petició de
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Maldonado, va establir contacte amb el projecte amb l’interès de participar
activament en els debats en diferents indrets d’Europa. Aquesta col·laboració es
materialitzarà amb la participació, durant la primavera de 2013, en una jornada
oberta del COST que serà organitzada a Barcelona. a partir de les hores, la
fundació Agroterritori optarà a formar part d’aquest projecte.
− PREPARACIÓ de la JORNADA SOBRE USOS DE L’AIGUA, LLEIDA
Agroterritori i la Càtedra Repsol de Competitivitat i desenvolupament Regional de la
Universitat de Lleida treballen per organitzar una jornada sobre els diferents usos
de l’aigua en la plana de Lleida.
− PROPOSTA D’ESTUDI SOBRE L’OCUPACIÓ DEL SECTOR DEL PORC A
COMARQUES GIRONINES
S’està treballant amb al Diputació de Girona per tal d’acotar la proposta que
inclourà a l’Institut de Recerca de tecnologies Agroalimentàries, IRTA, el
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i al sector privat
representat per PORCAT.

5.3 Resolució negativa
La Fundació Agroterritori, com a entitat sol·licitant o col·laboradora, ha concorregut:
− 7É PROGRAMA MARC KBBE.2012.1.4-06: Short chain delivery of food for urbanperi-urban areas. Area 2.1.4: Socio-economic research and support to Policies
Nom del projecte: FEEDing Cities, Food-Ecology Experimental Design for Cities
− AGAUR –ARCS Ajuts a l’organització de congressos, simposis, cicles de
conferències i seminaris de caràcter científic i internacional.
Debats Agroterritorials (5 jornades) Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona,
Tortosa.
− FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Línia de canvi climàtic: CC7. Proyectos sobre
Huella de Carbono y Análisis de Ciclo de Vida
Nom del projecte: ACVleche: Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono de
la producción de leche de vaca

6. ALTRES
6.1 Desestimació del Pla Ocupacional SOC
L’ajut concedit a la Fundació Agroterritori per a la contractació de personal a través
d’un Pla Ocupacional del SOC, va haver de ser desestimat per la Comissió Executiva
de la fundació donat que la concessió de l’ajut estava subjecte a la contractació de
personal no qualificat i perquè la quantitat concedida no cobria bona part de les
despeses de personal.
6.2 Implementació del Conveni Marc UdG-Agroterritori
La signatura del Conveni Marc amb la UdG per acollir alumnes de màster o de grau,
ha permès signar un conveni específic per l Alessandro Vivi (Erasmus i alumne del
Màster de Geografia i Medi Ambient (curs 2011-2012) i l’Aina Puig (estudiant de grau
de geografia) curs 2013-2013).
Fruit d’aquest vincle, els alumnes han desenvolupat les pràctiques externes dels seus
estudis a la fundació Agroterritori col·laborant en el desenvolupament de dos estudis
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lligats als informes per la Cambra Agrària de Girona, el primer en planejament
territorial i afectació en l’espai agrari periurbà de Maçanet de la Selva i Vidreres; i el
segon amb la proposta de mesures agroramaderes per a reduir el risc d’incendi en l’Alt
Empordà.
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