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ESTEM TREBALLANT EN ...

ÉS NOTICIA …

Agroterritori a Lisboa preparant el projecte IRRIGEU
Sandra Ricart, investigadora de la Universitat de Girona, i Cristina
Instituto Superior Técnico
Tous, tècnica de projectes d’Agroterritori, s’han traslladat a Lisboa
per consolidar el partenariat que conformarà el projecte IRRIGEU,
liderat per la UdG. Les sessions de treball s’han portat a terme al
Instituto Superior Técnico (IST) de la Universitat de Lisboa. Els socis
del projecte seran el MARETEC de l’IST, el Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária de Lisboa i l’Escola Superior
Agrária del Instituto Politécnico de Bragança. Les sessions també
s’han aprofitat per definir les dues àrees d’estudi: la Vall de
Sorraia, propera a Lisboa i rica en cereals; i els cultius mediterranis de muntanya baixa de Bragança.
El projecte IRRIGEU, centrat en la gestió de la multifuncionalitat del regadiu sud europeu com a eina de
mitigació del canvi climàtic, serà presentat el proper mes d’abril en el marc del programa de recerca
europea Horizon2020 Water-2b-2015. Enllaç

Llei de muntanya
Procés participatiu +
La marca Terres de l'Ebre Reserva de
la Biosfera ja té reglament d'ús i
logotip
Presentades les condicions d’ús i el
logotip de la marca +
Neix l’Intergrup Europeu sobre Àrees
Rurals, Muntanyes i àrees aïllades
Primera trobada del grup el 15 de
gener a Strasbourg +
Retallades de la nova PAC
9 milions d'euros als pagesos del
territori +
Convocatòria LIFE 2015
La DG de Medi Ambient ha publicat el
calendari provisional +

Iniciem el projecte EUROREGIÓ
Durant el 2015 Agroterritori, Consell Insular de Menorca i les
Chambres d’Agriculture d’Ariège i de la Lozère desenvoluparem el
projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions
ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa
d’eines i metodologies d’anàlisi comunes”. L’objectiu és la
redacció d’una “Guia de bones pràctiques ambientals pel sector de
la llet” amb l’objectiu de definir les estratègies claus pel sector i el
seu futur.

Observatorio de la Sostenibilidad en
España
Important fons documental +
13 reptes científics per l’àrea
mediterrània
Resistir al canvi global +

Agroterritori compartirà la seva experiència després de treballar amb l'Institut de Medi Ambient de la
Universitat de Girona en el projecte de ACV i petjada de carboni de la producció de llet a Catalunya a
través dels casos d’estudi de Pirenaica, Plana de Vic i Lletera de l’Empordà. Enllaç

“Savia nueva en el campo”
La vuelta de los jóvenes al mundo
rural trae una agricultgura más
ecològica +

Agroterritori a les Jornades Tècniques de FIPORC, 6 de febrer

La Nova PAC i el greening,
preocupació per la COPA-COGECA
Breu article de la revista italiana
Agricoltura Moderna +

Es varen presentar les bases metodològiques de l’estudi encarregat per l’Ajuntament “Dinàmiques
socioterritorials al voltant de l’Ocupació Real de la cadena agroalimentària del porcí. Metodologia i
propostes per a Riudellots de la Selva”.
Aquest estudi pretén calcular l’Ocupació Real (directa i indirecta) al voltant del sector del porc. Riudellots
de la Selva, municipi de l’àrea metropolitana de la ciutat de Girona que aglutina un volum agroindustrial
potent i serà el laboratori d’anàlisi. La majoria de les indústries d’aquest municipi pròxim a la capital
centren els seus processos de producció en la carn (especialment de porc). L’estudi dels perfils de treball
donaran peu a desenvolupar nous jaciments ocupacional vinculats als diferents processos de la cadena
de valor agroalimentari i oferint a la societat nous serveis en l’espai rural. Enllaç

Fundació Agroterritori

Com es reconcilia la ciutat i
l’agricultura
Breu article del web francès
d’informació territorial i de
l’administració local La Gazette +
Síntesi dels Plans Territorials Parcials
de Catalunya
Mapa del sistema d’espais oberts i les
categories del sòl +
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Finalitzen les sessions de treball del GTEA

AGENDA
IPM Internacional Congress
SmartFruit 2015
DAAM i PRODECA, Generalitat de
Catalunya. Dimecres 11 i dijous 12
de març. Palau de Congressos de
Barcelona. (Av. Reina M. Cristina,
s/n) +
Curs HORIZON 2020 en l’àmbit
del medi ambient
Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de
Catalunya. El 3, 5, 10 i 12 de març
a la seu del COAMB (C. Muntaner,
87. 6è-1a) +

La Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori han impulsat durant 2014 un fòrum de debat i
de reflexió al voltant dels espais agraris a Catalunya amb la constitució del Grup de Treball sobre
Espais Agraris. El GTEA, format per experts pròxims al sector, ha acotat l’objectiu del treball a dues
línies: la definició del que és l’espai agrari i la proposta d’un grup d’indicadors. La seva expertesa, i el
caràcter multidisciplinari del grup, té la voluntat d’identificar primer i valorar després i amb claredat
els espais agraris de Catalunya.
La propera reunió del GTEA tindrà lloc al mes de març i tancarà el cicle de trobades (un total de cinc).
Posteriorment es farà públic el document que recollirà la definició d'espai agrari i la proposta
d'indicadors resultat d'aquest debat. Enllaç

DIVULGACIÓ
PATT 2015

III Fòrum sobre Medi Ambient i
Món Local
DIBA. Dimarts 10 i dimecres 11 de
març. Recinte modernista de Sant
Pau (C. Sant Antoni M. Claret, 167.
Barcelona) +

En el marc del Programa Anual de Transferència Tecnològica del DAAM, Agroterritori té previst organitzar
un total de 3 jornades de divulgació durant 2015. La primera cita serà a Girona a finals del mes de març
per exposar els resultats del projecte d’anàlisi de cicle de vida i petjada de carboni de la producció de llet
de vaca a Catalunya.

I Congrés del món de la masia:
passat, present i futur del territori
català
Secció d’Història Rural de l’IECEA.
Dimecres 11 al divendres 13 de
març a Institut d’Estudis Catalans
(C. Del Carme, 47. Barcelona) +

La ponència d’Agroterritori “Between social cohesion and rural management: the effective occupancy as a
useful tool of analysis” ha estat acceptada en la 5ena edició del Simposi Internacional en Disseny de
Sistemes de Producció que es celebrarà a Montpellier del 7 al 10 de setembre. Enllaç

Jornada de presentació del Full de
ruta de l’R+D+i europeu
DG de Recerca i Innovació de CE.
Divendres 13 de març a Brussel·les
+

Inici del període d’acolliment d’estudiants en pràctiques

Curs d’especialització en SIG
aplicat a la gestió ambiental
Càtedra de Geografia i Pensament
Territorial, UdG. Divendres de 18 a
21h. Del 13 de març al 29 de maig
a la Facultat de Lleteres de la UdG
(Pl- Ferrater Mora, 1. Girona) +
7es Jornades de Medi Natural a
Girona
La Caseta, Aj. Girona. Dissabte 14 i
diumenge 15 de març de 2015 a
l'Espai Marfà (C. de Baix, 2.
Girona) +
Seminari El Paisatge com a bé
comú
Observatori del Paisatge.
Divendres 10 d’abril a l’Ateneu
Popular 9 Barris. (C. Portlligat, 1115. Barcelona) +

Agroterritori participarà en la 5ena edició del FSD

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES A AGROTERRITORI...
Aquest mes de febrer, tres estudiants de la Universitat de Girona comencen pràctiques a la Fundació
Agroterritori. Marti Figueras, estudiant de Grau d’Enginyeria Agroalimentària, farà el Treball Final
caracteritzant el sector de la fruita dolça de l’Empordà com a element estratègic de l’economia
empordanesa. Per una banda, analitzarà el sector i la xarxa d’agents que intervenen el la cadena
(producció, manipulació, exportació, recerca,...) i els seus perfils professionals i demandes, per després
passar a quantificar l’Ocupació Real (directa i indirecta) en el sector i conèixer les demandes i reptes de
futur. David Batlle, estudiant de Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient,
farà una anàlisi GIS de les transformacions del territori degudes a les expropiacions de terrenys rústics per
les obres de l’A-2 del tram de Girona a Maçanet de la Selva. Plasmarà els canvis d’usos i calcularà la
superfície agrari que s’ha vist afectada per aquesta infraestructura. Marta Riera, estudiant de Grau de
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, estudiarà la vertebració territorial que
exerceix el sector càrnic de porcí de l’àmbit metropolità sud de Girona (territori es concentra el gruix, tant
en volum de sacrifici com en econòmic, de la fase de sacrifici i de transformació). Posarà en relleu les
competències i el comportament de la variable treball, així com les sinergies entorn l’activitat càrnia.

CONTACTE
Via correu electrònic:
agroterritori@agroterritori.org

També a les nostres oficines:

Onzena edició Premi Ramon
Margalef d'ecologia
Termini de presentació de les
sol·licitud és el 15 de maig +
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