FUNDACIÓ AGROTERRITORI
Memòria d’Activitats any 2009

La Fundació Agroterritori treballa des de l’any 2008 en 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 4 línies de treball
que en aquests curts dos anys de funcionament (2008 i 2009) ha anat
desenvolupant: el portal web www.agroterritori.org, l’Observatori de l’Agricultura
Periurbana, l’Anuari Agroterritorial i el Workshop o espai de formació.
Així doncs l’any 2008 la Fundació Agroterritori va realitzar les primeres
actuacions, entre les quals destaquen l’organització del Seminari sobre la futura
llei d’espais agraris de Catalunya (celebrat a Girona el 17 i 18 de gener del
2008), i del qual en sorgí una proposta de llei d’espais agraris per Catalunya, i
la realització del Curs Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament
d’espais agraris (Girona, octubre-novembre del 2008).
En aquest sentit Agroterritori endegava l’any 2009 amb l’intenció d’establir-se
com a referent sòlid en l’estudi i la diagnosi dels espais agraris periurbans i
oferir les eines per dinamitzar i millorar el debat a l’entorn d’aquests espais.
Atenent al Pla d’Actuacions que es dissenyà a principis d’any i procurant
desenvolupar actuacions en la línia dels seus objectius fundacionals, la
Fundació Agroterritori ha desenvolupat una sèrie d’actuacions durant l’any 2009
que es resumeixen a continuació.

1) Publicació del llibre sobre el Seminari sobre la futura llei d’espais
agraris de Catalunya.
Fruit del seminari que organitzà la Fundació Agroterritori el gener del 2008, s’ha
editat un llibre amb el recull de ponències que es van realitzar, les aportacions
de la fila zero i el document de conclusions que en sorgí. El llibre, editat per
Documenta Universitaria, ha estat remès al conjunt d’inscrits al seminari, així
com a les biblioteques del país especialitzades en medi ambient i agricultura.
Paral·lelament el 10 de juny es realitzà la presentació del llibre a la Sala de
Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, amb l’assistència, a
més del públic interessat en la temàtica, del ple de la Comissió Assessora. La
presentació del llibre fou a càrrec de Joan Tibau, doctor enginyer agrònom.
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2) Desenvolupament del portal web www.agroterritori.org
El portal web és una de les eines que la Fundació Agroterritori posa a
disposició dels professionals amb l’objectiu de dinamitzar el debat entorn la
situació dels espais agraris en la planificació territorial i fer difusió de
documentació especialitzada en la conservació i gestió dels espais agraris en
àmbits periurbans.
Una de les tasques centrals durant l’any 2009 ha estat dotar de contingut el
portal web, mitjançant la referència de més de 300 documents, entre els quals
documents relacionats amb legislació, estudis, cartografia, articles científics i de
divulgació, etc. El portal, doncs, ha passat a ser una eina de treball i un referent
pels gestors i estudiosos dels espais agraris periurbans, fet que ho proven les
més de 800 visites que rep actualment el portal d’Agroterritori i la presència
d’enllaços a Agroterritori en els webs d’institucions agràries nacionals, així com
poc a poc també en les internacionals.

3) Jornada tècnica de diagnosi dels espais agraris
El dilluns 17 d’agost la Fundació Agroterritori organitzà a Prada de Conflent i en
el marc de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) la jornada Els espais agraris
als Països Catalans: agonia o esperança. A través de ponències realitzades
per professionals especialistes en la temàtica i provinents de diferents regions
(Enric Navarro de la Comunitat Valenciana, Gilles Bertrand de Perpinyà i Jordi
Salewski de les Illes Balears) i les intervencions de membres de la Comissió
Tecnicocientífica de la Fundació Agroterritori (Josep Montasell, Valerià Paül i
Anna Roca) es va realitzar una diagnosi de la situació dels espais agraris i una
valoració del tracte que reben en les diferents àrees geogràfiques.
Alhora, el debat que en sorgí entre els ponents i el públic assistent (assistiren a
la jornada una trentena de persones interessades en la temàtica) permeté
identificar certes problemàtiques existents a una escala local i deixà constància
de la necessitat de mantenir un espai de reflexió per definir línies de treball que
permetin als ens locals una gestió eficient dels seus espais agraris. Agroterritori
pretén ser aquest referent.

4) Constitució de la Comissió Assessora de la Fundació Agroterritori
Amb data 10 de juny es constituí la Comissió Assessora de la Fundació
Agroterritori, de la qual n’és responsable Sr. Josep Montasell Dorda. A la reunió
hi assistiren 8 dels 12 membres proposats per formar part de la comissió, els
quals acceptaren el càrrec proposat. Fruit de la reunió en sortí el compromís de
tots els assistents de treballar per dinamitzar les actuacions de la Fundació
Agroterritori, així com en naixé la proposició, realitzada per Josep Montasell,
d’editar una publicació amb un recull d’articles elaborats per cadascun dels
membres de les diferents comissions integrants de la Fundació Agroterritori.

Fundació Agroterritori
Ronda Ferran Puig, 18, 17001, Girona
www.agroterritori.org / agroterritori@agroterritori.org

Finalment Salvador Milà, membre de la Comissió Assessora, es proposà per
sol·licitar la compareixença dels màxims responsables de la Fundació
Agroterritori al Parlament de Catalunya per tal d’explicar els objectius de la
Fundació Agroterritori.

5) Participació en fires agràries
La Fundació Agroterritori participà a la jornada tècnica de la 27a Fira de
Primavera de Campllong, en la qual Joan Caball presentà al públic els objectius
de la fundació i es realitzà la inauguració oficial del web d’Agroterritori (Joan
Casals, tècnic de la fundació en realitzà la presentació). La jornada tingué lloc
el 17 d’abril en aquesta localitat del Gironès.

7) Difusió de les activitats d’Agroterritori
La Fundació Agroterritori ha editat durant l’any 2009 el tríptic explicatiu dels
objectius de l’ens, així com dels seus principals eixos de treball. La primera
edició del tríptic ha tingut una tirada de 5.000 exemplars, els quals es posen a
disposició dels integrants de la fundació per poder fer difusió d’Agroterritori.
Paral·lelament, i mitjançant una subvenció del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, s’han editat uns plafons per tal d’explicar la
problemàtica existent a Catalunya en les àrees periurbanes i la importància de
preservar i gestionar els espais agraris. Aquests plafons seran exposats de
manera rotatòria en les diferents universitats amb estudis relacionats amb la
temàtica de l’agricultura, la geografia i el medi ambient, alhora que en tots
aquells centres que puguin tenir públic interessat en la temàtica.

8) Col·laboració en la jornada La Percepció del món rural als espais
naturals protegits
Amb data 1 de novembre es celebrà a la Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona la jornada La percepció del món rural als espais naturals protegits, en la
qual s’avaluà les relacions entre l’activitat agrària i el sistema de protecció dels
espais naturals a Catalunya, així com les relacions socials que s’estableixen
entre la pagesia, els habitants del lloc i la societat en general en aquests
espais. La jornada fou organitzada per la Fundació del Món Rural, i la Fundació
Agroterritori actuà com a coorganitzadora.

9) Projectes en fase de proposta
En aquest apartat es descriuen dues sol·licituds de subvenció que es van fer a
la Fundación Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino) i al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de
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Catalunya), respectivament, per tal de sufragar les despeses derivades de
diferents actuacions. Ambdós projectes presentats malauradament van ser
denegats.
9.a) Programa EmpleaVerde de la Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad gestiona ajuts de la Comunitat Europea en matèria
de recursos naturals i conservació de al biodiversitat. En el marc dels ajuts del
Programa EmpleaVerde, la Fundació Agroterritori presentà un projecte, en
col·laboració amb l’Institut del Medi Ambient de la UdG (IMA), i per un
pressupost de 150.047,80 €, per tal de desenvolupar múltiples activitats, entre
les quals destacaven una intensa campanya de sensibilització adreçada al
conjunt de la societat, les accions de formació i el desenvolupament d’estudis
per diagnosticar l’estat dels espais agraris en el planejament.
9.b) Subvenció d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
La Fundació Agroterritori presentà un projecte en el marc d’aquests ajuts per tal
de subvencionar l’edició d’un vídeo destinat a difondre el fet diferencial de
l’agricultura periurbana i els principals reptes a què s’afronta Catalunya en
aquest sentit.

En conclusió
Atenent al que es descriu, la Fundació Agroterritori tanca l’any 2009 havent
desenvolupat les línies de treball esmentades, amb una difusió que remarca i
exemplifica la seva solidesa, i el que és més important, establint unes pautes i
eines de treball que permetran, durant l’any 2010, tenir una presència molt més
gran en el debat sobre la gestió dels espais agraris. Agroterritori ha generat
durant el 2009, a més de les actuacions que s’han descrit, l’impuls necessari
per treballar intensament durant l’any 2010.

Comissió Tecnicocientífica
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