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ESTEM TREBALLANT EN ...

ÉS NOTICIA …

El projecte d’eficiència energètica del sector lleter: en marxa

Convocatòries de recerca

Aquest més d’abril, els socis del projecte subvencionat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània: 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, ens reunim a Narbonne. L’objectiu de la trobada és continuar fent
el seguiment de les activitats programades i definir plegats el calendari d’actuacions dels propers mesos.
Agroterritori lidera el consorci format per Consell Insular de Menorca i les Chambres d’Agriculture d’Ariège i
de la Lozère. L’objectiu principal del projecte és la redacció d’una “Guia de bones pràctiques ambientals pel
sector de la llet” per tal de definir les estratègies claus pel sector i el seu futur. Al mes de novembre es
celebrarà una jornada internacional a Girona com acte divulgatiu del projecte i com a punt de trobada de
tots els agents i empreses del sector. Enllaç

INTERREG EUROPE
Bases i convocatòria +

Estudi de la cadena agroalimentària del porcí
Agroterritori està treballant en l’estudi sobre els processos de transformació i distribució de la carn de porc
que permetrà radiografiar la xarxa social i econòmica al voltant del sector porcí i calcular l’Ocupació Real
(ocupats directes i indirectes, ocupació induïda i treball ocult) que genera. Riudellots de la Selva n’és el
laboratori d’anàlisi i promotor del projecte. Aquest municipi de l’àrea urbana de la ciutat de Girona aglutina
un volum de negoci agroindustrial de la carn potent . L’objectiu de l’estudi és planificar el futur del sector en
un context de dinamització i especialització entorn a la gastronomia i a la salut. Permetrà conèixer nous
jaciments ocupacional vinculats als diferents processos de la cadena de valor agroalimentari de la carn de
porc i oferir a la societat nous serveis en l’espai rural. Enllaç

El projecte IRRIGEU: a punt
El projecte IRRIGEU, liderat per la Universitat de Girona i que es centra en la gestió de la multifuncionalitat
del regadiu sud europeu com a eina de mitigació del canvi climàtic, es
presentarà el 21 d’abril en el marc del programa de recerca europea
Horizon2020 Water-2b-2015.
Gràcies al l’ajut del Ministeri d’Economia i Competitivitat concedit a
l’Institut del Medi Ambient de la Universitat de Girona i a la Fundació
Agroterritori, s’han pogut realitzar sessions de treball amb els socis del
projecte. Sandra Ricart, investigadora principal del projecte i Josep Vila,
director de l’Institut del Medi Ambient de la UdG, juntament amb
Cristina Tous i Anna Roca de la Fundació Agroterritori han visitat els socis del projecte d’Itàlia (Universitat de
Molise, Universitat de Torí i Universitat de Milà), a Grècia (Universitat de Tessalònica, Universitat d’Atenes i
Centre de Recerca Nacional d’Agricultura) i a València (Universitat Politècnica de València). En cada viatge
s’han visitat i aprofundit en els casos d’estudi. El consorci d’IRRIGEU Project està format per 20 partners de
Portugal, França, Itàlia, Grècia, Dinamarca, Països Baixos, Bèlgica i Espanya i 14 casos d’estudi, dos dels quals
seran de Catalunya: el canal Segarra-Garrigues i el Baix Ter. Enllaç
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Els ramaders productors de llet deixen
de tenir sostres de producció
Entrevista ELS MATINS, vídeo
A Joan Caball, coordinador nacional
d’Unió de Pagesos de Catalunya,
01/04/2015 +
Le Monde, article de Frédéric Lemaître
La fin des quotes laitiers, côte
allemand, 01/04/2015 +
Economia de El País, article de Vidal
Maté
Barra libre para producir leche,
28/03/2015 +
Editorial Agícola, article
Sector lácteo: entre todos lo mataron
pero el solo se murió, 18/03/2015 +
El 17 de març el Govern de Catalunya
ha aprovat el projecte de Llei de sòl
d’ús agrari
Nota de premsa del DAAM
El projecte de llei que permetrà
preservar el sòl d'ús agrari i afavorir la
producció agrària a Catalunya +
La UE està negociant un acord de
comerç i inversió amb els Estats Units
La UE informa
Textos negociadors de l’UE i fitxes
informatives +
Estudi
Riscks and opportunities for the EU
Agri-food sector in a possible EU-US
Trade Agreement +
Ara, article de Gustavo Duch
Un tractat immens, 01/03/2015 +
Especial paisatge
Ara, especial amb la col·laboració de
l’Observatori del Paisatge de
Catalunya
inclou un monogràfic amb reportatges,
articles d’opinió, cartografia i
fotografies, 15/03/2015 +
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AGENDA
Mobilització no TTIP
Dia d’acció global
contra TTIP/CETA/TISA,
Dissabte 18 d’abril.
Diferents indrets +

Fira Hispack&Bta
Saló Internacional de
l'Embalatge i de
tecnologia dels
aliments, 21 a 24
d’abril. Fira de
Barcelona (Avinguda
Joan Carles I, 58) +

Girona, aigua i ciutat
Aj. Girona. Cicle anual
de conferències, 30
d’abril a 4 de juny.
Arxiu Municipal de
Girona (Placeta de
l’Institut Vell, 1) +

Conference on Safety
ans Nutrition in 2050
UE. Expo 2015,
dissabte 2 de maig
Milà (Itàlia). +

Participem en la proposta HIRULA presentada a HERA-JRP2015
Agroterritori participa en la proposta Historical rural landscapes as European heritage. Meanings, values, norms
and policies (HIRULA) presentada el 9 d’abril al programa de recerca Humanities in the European Research Area
(HERA) Joint Research Programme-2015. La proposta està liderada per Dra. Benedetta Castiglioni de la Università
degli Studi di Padova, i compta amb el recolzament de: Università IUAV di Venezia, Ecologic Institute d’Alemanya,
Universitat de Girona, Utrecht University dels Països Baixos, University of Applied Sciences and Arts of Southern
Switzerland, University of Warsaw de Polònia, CIVILSCAPE (Xarxa d'ONGs per a l'aplicació del Conveni europeu del
paisatge), Regione del Veneto, Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e laguna, Atelier Limo i Insel-und
Halligkonferenz i Agroterritori.
L'objectiu d'HIRULA és l’anàlisi interdisciplinari comparativa dels diferents processos territorials i polítics que han
conformat aquest paisatge rural històric i que en són una part del patrimoni cultural d'Europa. El principal aspecte
innovador de HIRULA consisteix en l’anàlisi dels: valors, actors, legislació i usos del territori. Enllaç

Agroterritori al I Congrés del món de la Masia: passat, present i futur del
territori català
La Secció Història Rural de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) ha celebrat del 11 al 13 de març a Barcelona
el I Congrés del món de la Masia. El congrés va centrar el focus d’atenció en l’estudi de l’evolució del paisatge a
Catalunya. El paisatge abraça tant de les activitats de les persones que habiten el món rural, com del patrimoni que
generen i modifiquen. Aquests dos conceptes van emmarcar les activitats que s’organitzen en el Congrés dedicat a la
masia i al territori.
Cristina Tous, tècnica de projectes d’Agroterritori va participar activament en la Fila 0 de la sessió: «La política agrària
i l’evolució de les explotacions agràries catalanes: del mas a les empreses» coordinat per Lourdes Viladomiu i Dr.
Jordi Rosell, doctors en economia i professors del Departament d’Economia Aplicada de la UAB. Enllaç

RETALLS DIVULGATIUS
Ajuts directes 2014-2020, DAAM +
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, DAAM +
Fitxes informatives PAC, MAGRAMA +

Human Health in the
Face of Climate
Change. Science,
Medicine and
Adaptation
New York Academy of
Science , Fundació La
Caixa i BiocatB·Debate, 14 i 15 de
juny. Cosmocaixa
Barcelona. (C/ Isaac
Newton, 26) +

Evaluaciones del desempeño ambiental, España, OCDE Avaluació de les polítiques i dels programes ambientals dels
seus països membres amb l’objectiu de formular recomanacions +
Modelling Adaptation to Climate Change in Agriculture, OCDE El canvi climàtic pot afectar a la producció agrícola i
proposa mesures d’adaptació. Insisteix en la importància de planificar mesures d’adaptació i destaca estratègies per
reduir-ne els riscos i millorar la capacitat d’adaptació +
SOER 2015. El medio ambiente europeo. Estado y perspectivas 2015 La futura política europea de medi ambient i
de la seva aplicació fins el 2020 +
Changement climatique et agricultures du monde, Emmanuel Torquebiau, édition Quae. Comment satisfaire la
sécurité alimentaire tout en s’adaptant au changement climatique et en l’atténuant? Quelles sont les principales
menaces pesant sur les agricultures du Sud? Comment les agriculteurs du Sud répondent-ils à ces menaces?... +
Producir alimentos, reproducir comunidad. Redes alimentarias alternativas como formas económicas para la
transformación social y ecológica, Daniel López. Llibres d’Acció +

8è Congrés Europeu
de Sistemes
d’Informació i
Cartografia Regional
Geocientífica,
Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
Congrés EUREGEO, 15
a 17 de juny. Casa
Convalescència (St.
Antoni M Claret, 171,
Barcelona) +

Ciclania videojoc contra el canvi climàtic, i-ambiente +
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