AGROTERRITORI,
la fundació de l’espai agrari
Proposta de MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015
La Fundació Agroterritori va constituir el Ple del Patronat el 26 de maig de 2008. De resultes de
la modificació de la llei de fundacions, es van adaptar els estatuts d’Agroterritori a la nova
legislació. En data 28 de juliol de 2010, es va comunicar la inscripció de la Fundació
Agroterritori al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 2635.
La Fundació Agroterritori té com a finalitats la diagnosi, la definició de propostes, els estudis, la
sensibilització, la gestió, la formació i el debat sobre els espais agraris periurbans i tot allò que
incideixi en aquests àmbits. Essent aquest el seu objectiu general, Agroterritori ha definit 3
marcs principals de treball que durant aquests anys de funcionament ha anat desenvolupant i
que són: el portal web www.agroterritori.org, l’Observatori de l’Agricultura Periurbana i l’espai
de formació i el de divulgació.
Atenent al Pla d’Actuacions anterior i procurant desenvolupar actuacions en la línia dels seus
objectius fundacionals, la Fundació Agroterritori ha realitzat les actuacions que s’enumeren i
es desglossen a continuació:

1. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
1.1. Projectes realitzats
 Grup de Treball Espais Agraris, 2014-2015. Informe Definició i indicadors d’espai agrari
FMR i AGRO
 AJ. Riudellots de la Selva, 2014-2015. Dinàmiques socioterritorials al voltant de l’Ocupació
Real de la cadena agroalimentària del porcí a Riudellots de la Selva. AGRO
 LLETERA CAMPLLONG, 2015. Millora de l’Eficiència Energètica en l’Explotació de vaca de
llet: Agregant solucions al llarg de tot el cicle. Ajut del DARP. Lletera de Campllong, IRTA i
AGRO
 MINECO, 2015. Dinamització del partenariat del projecte IRRIGEU per Horizon2020 Water2b-2015, 2014). IMA-UdG + 19 socis inclòs AGRO.
 INIA, 2015. Accions Complementaries per dinamitzar el partenariat del projecte IRRIGEU.
IMA-UdG i AGRO.
 COPATE, 2015. Reorientació del Pla de gestió RdBTE. AGRO
 EUROREGIÓ, 2013-2015. Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes
de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies comunes.
AGRO, CIME, Chambre d’Agriculture Ariège i CA Lozère

1.2. Projectes denegats
 HORIZON 2020, abril 2015. IRRIGEU: Mitigating climate change by engaging stakeholders
to promote multi-functional IRRIGated agricultural systems management in Southern
EUropE. Water-2b-2015, 2014. IMA-UdG + 19 socis inclòs AGRO.
 INTERREG SUDOE, novembre 2015. Territorial networking and tools to assess short food
supply chains: socio-economic, environmental and health multi-functionalities of bread
and dairy products. IRSTEA, FR CIVAM LR, CTNS URV, IRTA i AGRO.
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 DARP, març 2015. identificació i valoració econòmica dels serveis socioambientals de
l'agrobiodiversitat en els cultius de cereals i farratges en producció ecològica.
Convocatòria de recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2015.
IMA-UdG i AGRO.

1.3. Altres propostes
 Consell Comarcal del Ripollès, 2015. Proposta de dinamització d’un procés participatiu del
futur Parc de les Capçaleres del Ter.
 AJ. Riudellots de la Selva, 2015. Turisme Agroindustrial
 Diputació Girona i UdG, juliol-octubre 2015. Projecte PECT Àmbit Eficiència Energètica.
Innovacc i AGRO. (Aquesta línia no ha sortit)
 DARP, abril-desembre 2015. Gestió dels riscos i dels reptes de Catalunya sense quotes
lleteres.
 GRUPS OPERATIUS 2015. Eficiència energètica. Lletera de Campllong, IRTA i AGRO
 Euroregió 2015. Adaptació al canvi climàtic en el sector agrari i ramader. CIME, FR CIVAM
LR i AGRO
 Eurodistricte 2015. Anàlisi dels canvis d’usos del sòl en les perifèries urbanes de
Perpinyà/Girona/Figueres. Universitat de Perpinyà i AGRO
 Difusió i xarxes socials

2.1. Activitat al web i xarxes socials
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2.2. Organització activitats
 Seminari europeu. Girona, 19 de novembre 2015. Ús eficient de l’energia en explotacions
de vaca de llet de l’Euroregió.
 PATT EA Monells, 24/11/2015, curs d’emprenedoria en el sector de vaca de llet. Càlcul de
la petjada de carboni de la producció de llet de vaca. Ponents: Agroterritori.
 PATT Torroella de Montgrí, 28/11/2015. Ocupació i cohesió territorial al voltant del sector
fructícola de l’Empordà. Ponents: Martí Vinyals i Agroterritori.
 Diari ARA Riudellots de la Selva, 28/11/2015. Visita a 3 explotacions: Coneix les
explotacions agrícoles i ramaderes de proximitat. Diari ARA Girona i Agroterritori.

2.3. Assistència a activitats
 FIPORC’15, febrer 2015. Presentació de la metodologia d’anàlisi per l’estudi sobre
l’ocupabilitat del sector carni a Riudellots de la Selva.
 AJUNTAMENT DE LA TALLADA DE L’EMPORDÀ, 03/10/2015. Primer cicle de conferències
d'agricultura.
 ICEA, 11/03/ 2015. Participació en el I Congrés del Món de la Masia: “Passat, present i
futur del territori rural català”.
 GLAMUR, 11/12/2015. Participació en el Seminari Policy Recommendations and Roadmap

2.4. Publicacions
 AGROTERRITORI, CIME, CA Ariège i CA Lozère. 2015. Guia de bones pràctiques
energètiques en explotacions de vaca de llet. Projecte EUROREGIÓ.
 AGROTERRITORI, CIME, CA Ariège i CA Lozère. 2016. Estratègia per promoure l'eficiència
energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió. Projecte EUROREGIÓ.
 NEWSLETTER Agroterritori: febrer, abril i novembre 2015

3. CONVENIS I ALIANCES
3.1. Acolliment d’alumnes de la UdG en pràctiques externes
 Martí Figueras, Grau en Enginyeria Agroalimentària. Ocupació Real al voltant de la poma de
l’Empordà.
 Marta Riera, Grau en geografia. Ocupació Real al voltant del sector porcí de Riudellots de la
Selva.
 David Batlle, Grau en geografia. GIS d'anàlisi de les expropiacions de terrenys rústics en al
A2 Girona-Maçanet.
3.2. Convenis
 FMR i AGRO. Informe Definició i indicadors d’espai agrari.
 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I AGROTERRITORI. Impulsar i dinamitzar els
sector gastronòmic i agroalimentari mitjançant els productes locals de la comarca del Baix
Empordà.
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