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ESTEM TREBALLANT EN ...
“Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet ”
La Fundació Agroterritori, el Consell Insular de Menorca, la Chambre
d’Agriculture de l’Ariège i la Chambre d’Agriculture de Lozère
presenten la “Guia de bones pràctiques energètiques en les
explotacions de vaca de llet”, resultat d’un projecte subvencionat
per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. La Guia, eina imprescindible
per al sector, remarca les oportunitats d’estalvi d’energia i reducció
de costos en les explotacions lleteres per orientar el ramader en l’ús
responsable i eficient de l’energia en els processos productius de llet
i derivats. Agraïm als ramaders dels casos d’estudi per compartir la seva expertesa i cedir dades de la seva
explotació, així com també als al grup de professionals i experts per la seva col·laboració. Publicació en català
Publicació en francès

Full de ruta per l’eficiència energètica en el sector lleter
Un altre dels resultats del projecte subvencionat per
l’Euroregió ha estat l’ “Estratègia per promoure l’eficiència
energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió”.
Constitueix el full de ruta per a promoure l’estalvi i l’eficiència
energètica en el sector de vaca de llet que permetrà enfortir el
posicionament del sector de l’Euroregió amb arguments basats
en el desenvolupament sostenible, la recerca i la innovació.
Aquest document parteix de la revisió de la situació tècnica,
institucional i financera per tal d’identificar els obstacles per
resoldre i amb la voluntat última d’identificar els pactes i les
aliances imprescindibles per promoure la transició cap a un
escenari d’eficiència energètica en el sector de vaca de llet.
Publicació en català Publicació en francès

Estudi sobre les dinàmiques socioterritorials de l’agroindús tria del porcí
La Fundació Agroterritori acaba de presentar a
FIPORC 2016 l’estudi “Dinàmiques socioterritorials
al voltant de l’Ocupació Real de la cadena
agroalimentària del porcí a Riudellots de la Selva”.
Una iniciativa per desvetllar l’impacte del potencial
endogen del territori, millorar la cooperació
empresarials i orientar els models empresarials i
laborals de futur sota criteris socials i ambientals
més racionals. La fita és caracteritzar el sector porcí com element articulador de l’economia i el territori de
l’àmbit urbà de la ciutat de Girona i, en concret, el seu rol estratègic al voltant de l’agroindústria del sector
carni de Riudellots de la Selva. Enllaç

Nou camí per al projecte IRRIGE U
El projecte IRRIGEU: Mitigating climate change by engaging stakeholders to promote multi-functional
IRRIGated agricultural systems management in Southern Europe, liderat per l’Institut de Medi Ambient de la
Universitat de Girona (Josep Vila i Sandra Ricart), i que es centra en la gestió de la multifuncionalitat del
regadiu sud europeu com a eina de mitigació del canvi climàtic, enceta una nova etapa. Després de la seva
presentació en la convocatòria WATER-2b-2015 del programa de recerca europea Horizon2020, estem
treballant per tal de presentar una nova proposta a la convocatòria RUR-03-2017 “Towards 2030 - policies and
decision tools for an integrated management of natural resources” (1st stage, octubre 2016). En paral·lel,
també s’està estudiant la convoctòria Water JPI 2016 “Sustainable management of water resources in
agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” (1st stage, octubre 2016).
Ronda Ferran Puig, 18. 17001 Girona agroterritori@agroterritori.org
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ÉS NOTICIA …
Eleccions agràries a Catalunya, 28
de febrer
Resultats i valoracions. Generalitat
de Catalunya + i +
El Pla director Urbanístic del Delta
del Llobregat desclassifica 121 ha
de sòl per protegir el parc agrari
Generalitat de Catalunya +
Actualització de la cartografia
d’espais naturals de Catalunya
Noves bases cartogràfiques del Pla
d’espais d’interès natural (PEIN),
dels espais naturals de protecció
especial (ENPE) i de la xarxa
Natura 2000 +
Avantprojecte de la llei de canvi
climàtic a Catalunya
Del 20 d’octubre de 2015 +
Dictamen del Comitè Econòmic i
Social Europeu: els programes de
desenvolupament rural
Dictamen d’iniciativa +
Dictamen Comitè Econòmic i
Social Europeu: comerç de
productes agrícoles i
agroeconomia en l’UE en el
context de seguretat alimentària
Dictamen d’iniciativa +
InfoPAC, servei digital informatiu
sobre la Política Agrària Comú
Ministerio de Agricultura,
MAGRAMA +
Projecte LIFE aconsegueix
transformar terres erosionades
en sòls productius
Life Crops for better soils + i +
EL PARQUE AGRARIO: una figura
de transición de gobernanza
territorial y alimentaria
Carolina Yacamán Ochoa y Ana
Zazo Moratalla +
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Projecte RURBAL: millorar els vincles entre la ciutat i el camp de la mà de la
governança
La Fundació Agroterritori forma part del consorci del projecte RUral uRBAn Links for smart and integrated
territorial governance, presentat a la convocatòria RUR-01-2016 del marc de treball Horizon2020. És fruit del
contacte de la investigadora i membre de l’Assessora Sandra Ricart de la Universitat de Girona, amb la
Universitat de Milà, que lidera el projecte amb un consorci de 34 socis (administració, universitats,
fundacions, associacions de productors, ONGs i empreses) d’una desena de països. RURBAL aprofundeix en els
vincles de la matriu rural-urbana i la gestió dels elements: alimentació, energia, aigua i transport per
incrementar la seguretat alimentària a escala europea i avaluar el rol potencial dels espais periurbans. El
Proposa mesures extrapolables i adaptables per millorar la cooperació territorial i per augmentar les sinergies
entre les zones urbanes i rurals de la mà de la millora de la governança entre els actors implicats. Enllaç

ALTRES ACTIVITATS D’AGROTERRITORI
Reunió de la Comissió Assessora de la Fundació Agroterritori: nous membres
i noves perspectives
El dijous 3 de març es reuneix la nova Comissió Assessora de la Fundació Agroterritori que acull als nous
membres anomenats en la reunió de Patronat celebrada el passat 22 de juny a la Universitat de Girona. En
aquesta ocasió, la reunió té la voluntat de reflexionar i debatre propostes de treball entorn a l'espai agrari,
l'alimentació i la societat. La funció d’aquesta comissió és crear un marc de treball transversal entorn a la
pagesia i l’espai agrari per tal de donar resposta als reptes territorials, socials, econòmics i ambientals de
l’agricultura. Alhora, també proposa oportunitats pel finançament de la fundació.

Agricultural Policy Monitoring
and Evaluation 2015
OCDE +
Les emplois lies à l’élevage
français
GIS Elevages Demain +
Canvi Climàtic: termes clau
Conceptes, definicions, infografies
+
Premi emprenedoria QUINTANESBBVA
Candidatures fins 30 d’abril +

AGENDA

Immersió agroterritorial al periurbà sud de la ciutat de Girona
El dissabte 28 de novembre, convocada pel diari ARA i organitzada per Agroterritori, va tenir lloc una sortida
d’aproximació a la realitat agroramadera a través de la visita a una explotació hortícola i dues explotacions
ramaderes (vaques de llet i porcs). Durant el dinar, es va obrir un col·loqui dinamitzat pel Sr. Josep Montasell,
responsable de la Comissió Assessora de la Fundació Agroterritori, entre la pagesia, la ciutadania i els
representats polítics que assistiren a l’activitat. Al final de la jornada un participant va manifestar:
l’agricultura no es pot conèixer només des de la gastronomia, cal conèixer el procés productiu. Enllaç

Impacte del sector de la fruita dolça de l’Empordà en l’o cupació
Agroterritori ha tutoritzat el projecte de final de grau de Martí Figueras,
alumne del Grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona,
en l’estudi “Ocupació real al voltant del sector de la fruita dolça a
l’Empordà”. L’estudi radiografia la xarxa social i econòmica al voltant del
sector de la fruita dolça de Girona. L’objectiu del treball és calcular la mà
d’obra directa, indirecta i induïda que es genera al voltant de la producció,
essencialment, de poma. Per al càlcul de la mà d’obra, ha emprat la metodologia que Agroterritori ha
desenvolupat i aplicat en altres projectes anterior i a d’altres sectors agraris com: la llet al periurbà del sud de
Girona, la vinya de l’Alt Penedès i els porcs del Pla de l’Estany. Enllaç

Participació en el Workshop Draft Policy Recommendations and Roadmap
del projecte GLAMUR
El passat dia 5 de novembre de 2015, Agroterritori va assistir a la jornada de presentació i debat del primer
esborrany del Policy Recommendations and Policy Implementation Roadmap resultat del projecte GLAMUR:
Global and Local food chain Assessment: a Multidimensional performance-based approach. El projecte,
finançat per setè programa marc de recerca europea, analitza els impactes de les cadenes alimentàries locals i
globals des de quatre dimensions de la sostenibilitat: econòmica, social, ambiental, salut i ètica amb l’objectiu
de comparar els sistemes i millorar la sostenibilitat del sistema alimentaria a través de polítiques públiques i
estratègies privades.

Presentació del document ESPAIS AGRARIS: definició i indicadors per a la
seva caracterització
El proper 23 de març es presentarà el document ESPAIS AGRARIS: definició i indicadors per a la seva
caracterització al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (C/ Diputació, 284). Aquest ha estat
elaborat al 2015 pel Grup de Treball sobre Espais Agraris que dinamitza la Fundació del Món Rural i la
Fundació Agroterritori. El document és fruit de la voluntat de posar en comú, reflexionar i debatre conceptes,
metodologies de treball i indicadors d’anàlisi de l’espai agrari i definir, en consens, un document que articuli
les bases de treball al volntat de l’espai i l’activitat agrari en Catalunya. Enllaç

Properes activitats d’Agroterritori
Agroterritori organitza diverses jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica: 4 per donar a
conèixer la Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet, una sobre el pes de
l’agricultura en el mercat de treball i l’organització empresarial i laboral del territori, i una altra sobre les
estratègies agràries a desplegar en la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre.
Ronda Ferran Puig, 18. 17001 Girona agroterritori@agroterritori.org

30 anys a la Unió Europea
Selección bibliográfica. Centre de
Documentació Europea. UAB +
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XIV Jornades de Consum Crític
SEMBRAR L’ASFALT: Present i
futur de l’Agricultura Urbana i
Periurbana
Del 10 al 12 de març. Barcelona +
La teledetecció en l’agricultura
Jornada tècnica. IRTA. 10 de març.
Amposta +
I Aplec de joves del camp: joves
emprenedors i noves tecnologies
Jornades tècniques de la 144a Fira
de Sant Josep. 18 de març.
Mollerussa +
Presentació document Espais
Agraris: definició i indicadors
Fundació del Món Rural i
Agroterritori. 23 de març. CTESC +
Curs MOOC sobre Consum
responsable
En francès. Universitat de París. 26
de març. Online +
Els micropobles. Paisatge,
urbanisme i identitat territorial
Observatori del Paisatge
15 abril 2016, Sant Miquel de
Campmajor +
Setmana de la natura
Del 27 de maig a 6 juny. Arreu de
Catalunya +
Entorn i gestió del territori
El Baix Llobregat a debat. 8 i 9 de
juliol. St. Feliu de Llobregat +
Escola d'estiu de Climate-KIC The
Journey
Juliol i Agost. València +
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