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ESTEM TREBALLANT EN ...
19 novembre. Presentació del projecte Eficiència energètica en el sector de
vaca de llet de l’Euroregió

ÉS NOTICIA …

La Fundació Agroterritori presenta el projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions de vaca
de llet de l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies comunes” a l’Escola Politècnica Superior
de la UdG el dijous dia 19 de novembre. Agroterritori ha liderat l’estudi juntament amb el Consell Insular de
Menorca i les Chambres d’Agriculture de l’Ariège i de Lozére. L’objectiu ´s’ha centrat en la elaboració d’una
Guia de bones pràctiques energètiques en les explotacions de vaca de llet com a eina per afavorir l’ús
responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet. Al mateix temps i durant la
presentació també es pretén establir un debat útil amb els membres de la cadena de valor agroalimentària al
voltant de la llet per preparar l’Estratègia per a promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de
llet a l’Euroregió. Programa

Preparem un projecte SUDOE
Agroterritori ha participat en la preparació del projecte Xarxa
territorial i eines per a avaluar la sostenibilitat dels circuits curts
d’alimentació: aplicació sobre el pa i els productes lactis. Aquest s’ha
presenta en la convocatòria SUDOE. El projecte es centra entorn a
l’anàlisi ambiental, nutricional i socioeconòmic del paper de les
cadenes locals de comercialització entorn al pa i la llet com a eina per
a l'optimització dels recursos, la millora de la salut i la conservació del patrimoni cultural. El projecte el lidera
l’IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture), en
col·laboració amb CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural), IRTA, CTNS
(Centre Tecnològic de Nutrició i Salut) i Agroterritori. Els casos d’estudi estan distribuïts a la demarcació de
Girona: Farina de Girona-Gremi de Flequers de les Comarques Gironines; La Selvatana, La Provençal, entre
altres; i al sud de França: explotacions lleteres i Farina i Pa de Causse i Mejean, Losera.

Web del projecte IRRIGEU
Amb el títol “La potencialidad del regadío en la mitigación del cambio climático: seminario para afianzar el
consorcio español que lidera el proyecto IRRIGEU” es va concedir una ajuda INIA (convocatòria d’acció
complementària) a la Universitat de Girona, sota la direcció del doctor Josep Vila, la tasca realitzada per la
investigadora i doctora Sandra Ricart i la col·laboració d’Agroterritori. L’objectiu principal d’IRRIGEU és
analitzar el paper del regadiu mediterrani com element clau en la gestió dels bens comuns així com la seva
responsabilitat i potencialitat d’acció en la definició de mesures que contribueixin a la lluita contra el canvi
climàtic. Per assolir el seu compliment s’ha creat la pàgina web IRRIGEU amb la que es pot fer el seguiment
del projecte a través de la compilació de documents i d’actors que formen part del consorci IRRIGEU, projecte
presentat en la convocatòria Water 2b-2015 del marc comunitari Horizon2020 i que malauradament no va ser
seleccionat.

Potencial socioeconòmic del sector agroalimentari de la RdBTE
Agroterritori ha portat a terme dos encàrrecs del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE): la revisió del primer esborrany del Pla de gestió de la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre i
l’estudi Prospectiva del sector agroalimentari de la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre: Anàlisi del
potencial socioeconòmic del sector agrari en el marc de la RdBTE. L’objectiu ha estat d’aportar arguments i
proposar eines per impulsar el sector agroalimentari i agroturístic de Terres de l’Ebre i enquibir aquestes eines
en el marc de gestió i actuació de la figura de la Reserva de Biosfera. En l’estudi, Agroterritori ha fet un
exercici de recopilació d’evidències entorn a l’agricultura i els espais naturals i d’anàlisi del seu impacte
socioeconòmic i territorial prenen com a marc de treball les experiències de les territoris Reserva de Biosfera.
Després ha projectat diversos escenaris i ha plantejat mecanismes per aconseguir els objectius d’impuls agrari.
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Presentem una proposta a la Diputació de Girona per participar en el PECT
entorn a l’eficiència energètica
El programa operatiu del FEDER 2014-2020 i l’estratègia Europea 2020 posa l’accent en el territori. La seva
concreció passa per a desenvolupar actuacions centrades en la cohesió econòmica, social i territorial del
programa marc vinculat amb la metodologia impulsada per la CE d’especialització, innovació i estratègia
regional RIS3. Aquest nou marc potenciar el rol del territori a través dels PECT (Projectes d’Especialització i
Competitivitat Territorial). Agroterritori, de la mà d’INNOVACC i el SIGMA, i amb l’impuls i la promoció de la
Diputació de Girona, la UdG i l’Ajuntament de Girona, està treballant en una proposta de projecte PECT
d’eficiència energètica, energies renovables i sector agroalimentari.
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Trobada a Milà del COST UAE
En el marc de la VII reunió de treball del projecte COST “Agricultura
Urbana a Europa”, Sònia Callau de la Diputació de Barcelona i membre
de la comissió Tecnicocientífica de la Fundació Agroterritori, va visitar
l’exposició Universal de Milà (Expo Milà 2015), que porta per títol
Alimentant el planeta, energia per la vida (en anglès, Feeding the
planet, energy for life). L’objectiu de l’Expo que ja ha tancat les seves
portes, és oferir una resposta a una necessitat vital: garantir aliment
saludable, segur i suficient per a tothom, alhora que respectant el
planeta i el seu equilibri. L’Expo, com a plataforma per al intercanvi
d’idees i solucions en el tema alimentari, ha actuat com a estímul per a la creativitat i la innovació per a un
futur ‘alimentari’ sostenible.
Volem destacar un esdeveniment que de ben segur esdevindrà un dels llegats més destacats de l’Expo. El dia
16 d’octubre, amb ocasió del dia internacional de l’alimentació, l’alcalde de Milà, Giuliano Pisapia, presentava
al Secretari General de Nacions Unides, Ban Ki-moon, el Pacte de Milà per a una política urbana alimentària,
signat el dia 15 d’octubre d’enguany per 116 ciutats de tot el món, entre elles, Barcelona. Aquest acord recull
la voluntat de compromís d’algunes de les majors ciutats del món per a fer front als reptes futurs de seguretat
alimentària i desenvolupament sostenible. L’objectiu fonamental d’aquest pacte és l’establiment d’una xarxa
de ciutats que treballi per a la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, a partir de l’establiment de polítiques
alimentàries. +
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AGENDA
Ús eficient de l’energia en
explotacions de vaca de llet de
l’Euroregió. SEMINARI
Dijous 19 novembre. Organitza
Agroterritori i socis del projecte
d’eficiència energètica en vaca de
llet.
Escola Politècnica Superior de la
UdG, Girona +

Nous membres de l’Assessora
En la reunió del Ple de Patronat de la Fundació Agroterritori celebrada celebrat el passat 22 de juny a la
Universitat de Girona, es va aprovar per unanimitat el nomenament de nous membres per la Comissió
Assessora de la Fundació Agroterritori. A partir d’ara, tenim la sort de comptar amb l’expertesa i el
coneixement d’Assumpció Antón de l’IRTA, Sandra Ricart de la UdG, Joan Tibau de l’IRTA, Àlex Bach d’ICREA,
Joaquim Puigvert de la UdG i Andreu Vila de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Benvinguts i gràcies
per les vostres aportacions, idees, debats i propostes.

Activitats i jornades
El dimarts 24, organitzem a l’Escola Agrària de Monells una jornada de presentació dels resultats del projecte
“Anàlisi de cicle de vida i càlcul de la petjada de carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya”·
L’objectiu és donar a conèixer aquest estudi pioner a Catalunya i contribuir al coneixement, al control i la
millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.
El dissabte dia 28 de novembre, Agroterritori co-organitza amb el Diari Ara una jornada que consisteix en la
visita de tres explotacions agràries properes a la ciutat de Girona: Horta Telles (horta), Mas Gener (llet) i Can
Vilallonga (engreix de porcs i vedells). Tot seguit i amb la intenció d’encetar un debat entorn a l’activitat
pagesa al voltant de la ciutat (avantatges i inconvenients) dinarem al local social de Campllong.

ACVlletvaca. JORNADA
Dimarts 24 novembre. Organitza
Agroterritori i EA Monells.
Monells +

I Foro Internacional sobre
Territoris de Borde
Dijous i divendres 26 i 27
novembre. Organitza Secretaria
Distrital de Habitat.
Bogotá +

Visita a explotacions agrícoles i
ramaderes de proximitat a la
ciutat de Girona
Dissabte 28 novembre. Organitza
el diari ARA amb col·laboració
d’Agroterritori. Per a subscriptors.
Girona +

Presentació tesi doctoral. El
Parque Agrario: estructura de
preservación de los espacios
agrarios en entornos urbanos en
un contexto de cambio global
Divendres 4 desembre. Anna Zazo
Moratalla. Universidad Politécnica
de Madrid +
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