Eines d'anàlisi de l'espai agrari
de les comarques gironines a
través de casos pràctics
Jornada tècnica
GIRONA, divendres 21 de novembre de 2014
Presentació

Programa

Agroterritori és una fundació formada
per la Universitat de Girona, Unió de
Pagesos de Catalunya i la Cambra
Agrària de Girona. Treballa en l’estudi,
la diagnosi, la sensibilització i la
generació d’un marc de debat entorn
als espais agraris i al conjunt
d’elements que intervenen en les
dinàmiques rurals, amb especial
interès per els espais periurbans.
Dintre de les seves activitats, la
formació i l’acolliment d’alumnes en
pràctiques són dos pilars destacables.

10.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Ramon Moreno, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
de la Universitat de Girona i President de Fundació Agroterritori.

En els darrers anys ha acollit a
alumnes en pràctiques del Grau de
Geografia, de Ciències Ambientals i
d’Enginyeria
informàtica
de
la
Universitat de Girona, així com a
alumnes italians amb una beca
Erasmus per cursar el Màster
Interuniversitari
en
polítiques
i
planificació per les ciutats, l’ambient i
el paisatge, també de la UdG.

11.45 h El pes del sector lleter periurbà al sud de Girona en la cohesió
del territori
Sra. Sara Arellano, estudiant de Grau en Geografia de la UdG i en
pràctiques a Fundació Agroterritori.

10.45 h Anàlisi GIS del sòl agrari al planejament de Maçanet de la Selva
i Vidreres
Sra. Cristina Tous, tècnica de projectes de Fundació Agroterritori.
11.15 h Aproximació multifuncional a la transformació del paisatge
agrari de l’Empordà
Sra. Anna Roca, responsable de la Comissió Tecnicocientífica de
Fundació Agroterritori.

12.15 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jordi Serra, cap de secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels
SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural a Girona.

La jornada d’avui pretén mostrar
algunes d’aquestes experiències fruit
de la vinculació d’Agroterritori amb la
Universitat de Girona.

Organització

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Carrer Maria Aurèlia Capmany, 61
17003 GIRONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Agroterritori (Tel.: 972201993 – A/e: agroterritori@agroterritori.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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