AGROTERRITORI,
la fundació de l’espai agrari

Memòria d’Activitats Any 2011
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 haver d’adaptar els estatuts
d’Agroterritori a la nova legislació. En data 5 d’agost 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 o workshop.
Atenent al Pla d’Actuacions 2011 i procurant desenvolupar actuacions en la línia dels
seus objectius fundacionals, la Fundació Agroterritori ha desenvolupat les actuacions
que s’enumeren i desglossen a continuació:
1. PORTAL D’AGROTERRITORI
1.1 Nova pàgina d’inici de la web
1.2 Actualització dels continguts
2. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
2.1 Informes per Cambres Agràries
3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
3.1 Workshop Agroterritorial
3.2 Presentació a territori de l’estudi del periurbà lleter
3.3 Participació a la jornada tècnica del Parc Agrari de Sabadell
3.4 Jornada – ajuts del Consell Social (UdG)
3.5 Jornada – ajuts del Dept. de Geografia de la UdG
4. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS I SEMINARIS
4.1 Participació en el Col·loqui Internacional de Blois (França)
5. PUBLICACIONS
5.1 Articles al butlletí del CILMA
5.2 Informe tècnic a LA TERRA
5.3 Publicació Percepcions del periurbà
6. PROPOSTES PRESENTADES. PROJECTES 2012
6.1 Pendents de resposta
6.2 Resolució negativa
7. ALTRES
7.1 Pla Ocupacional a través UdG (SOC)
7.2 Nou material informatiu
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1. PORTAL D’AGROTERRITORI
1.1 Nova pàgina d’inici de la web
S’està ultimant els darrers canvis en la pàgina d’inici de la web amb la intenció de
destacar en primera plana:
En primer lloc la tasca pròpia de la Fundació Agroterritori separant en:
- Recerca i publicacions
- Activitats de formació i el material que es genera.
En segon lloc altres elements d’interès com:
- Noticies d’actualitat
- Una agenda d’activitats sobre aspectes territorials, agraris, urbanístics,...
- El centre de documentació de la Fundació Agroterritori.
Inclourà un espai on el públic visitant es pugui inscriure (nom i mail) amb la finalitat de
formar una base de dades per fer un mailing periòdicament.
Finalment, també comptarà amb links a les xarxes socials (a 2012 es crearà el perfil
de la Fundació Agroterritori a LinkedIn i facebook), i a enllaços a altres webs d’entitats
col·laboradores.
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1.2 Actualització dels continguts de la pàgina web
Al llarg del 2011 s’ha continuat amb la tasca de recopilació d’informació, d’actualització
de la documentació, de manteniment i de millora de les referències ja existents a la
pàgina web.

2. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
2.1 Informes per Cambres Agràries
Cambra Agrària de Girona “Observatori Agroterritorial. Proposta per la posada en
marxa”.
Data de finalització 2011.
S’adjunta a l’annex l’informe.

Cambra Agrària de Tarragona “Informe preliminar d’anàlisi de les implicacions de
la possible declaració de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera sobre
l’espai agrari i l’activitat agrària”.
Data de finalització abril 2012.
Es va presentar la primera fase de l’informe a la jornada celebrada a la Facultat de
Ciències de la UdG del dia 25 d’octubre de 2011 “Jornada de reflexió sobre l’activitat
agrària i la seva implicació en la preservació dels espais naturals”.

3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
3.1 Workshop Agroterritorial
Durant els dies 8, 9 i 10 d’abril va tenir lloc a l’Escola Forestal de Santa Coloma de
Farners el Taller el Workshop: “Agricultura periurbana, planejament territorial i
paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”, amb l’objectiu d’analitzar el paper de
l’agricultura periurbana en el territori a partir del cas del periurbà sud de Girona,
treballat per la Fundació Agroterritori, i elaborar propostes per la seva preservació i
dinamització a partir del treball en grup dels participants del taller.
Va estar organitzat des del Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la
Fundació Agroterritori. Assistiren els 11 alumnes del màster.
Es va estructurar en 4 blocs de treball. El primer, dedicat a la presentació de l’àrea
d’estudi i la seva problemàtica en relació als espais agraris periurbans de Girona. El
segon, va consistir en la visita a dues explotacions lleteres de la comarca de la Selva
(La Thiona i Mas Gener) acompanyats per Joan Galí (veterinari de la cooperativa de
Maçanet de la Selva) i Lluís Ball•llosera (veterinari de la Cooperativa de Campllong). El
tercer, dedicat a presentar diferents eines i instruments que existeixen per a la gestió
dels espais agraris periurbans. La darrera part, va consistir en un treball dels alumnes i
la posada en comú dels resultats. Entre les propostes presentades destacaren
reivindicar l’aprovació de la Llei d’Espais Agraris i el pla territorial sectorial, crear una
entitat que gestioni i dinamitzi els actors implicats en la preservació dels espais agraris,
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fomentar les relacions entre els consumidors i els productors o crear d’una marca
pròpia de qualitat per donar valor afegit als productes, entre altres.
S’adjunta a l’annex el programa i les conclusions.

3.2 Presentació a territori de l’estudi del periurbà lleter
La Fundació Privada Agroterritori va participar en la Fira de Primavera de Campllong i
la Fira de Tractoristes de Vidreres, per presentar els resultats de l’estudi “Base
territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de
dinamització del mercat de terres”.
“Presentació del cas d’estudi: Pressió urbanística sobre el sector lleter al sud de
Girona”. Campllong, 5 d’abril de 2011.
“La pressió urbanística sobre el sector lleter al sud de Girona”. Vidreres, 5 d’abril
de 2011.
S’adjunta a l’annex els programes de les dues jornades

3.3 Participació a la jornada tècnica del Parc Agrari de Sabadell
La Fundació Agroterritori va ser convidada a fer una presentació sobre la seva activitat
en el marc de la jornada PATT organitzada pel Parc Agrari de Sabadell “Els parcs
agraris com a xarxes de proximitat en la comercialització de productes locals”.
S’adjunta a l’annex el programa.

3.4 Jornada – ajuts del Consell Social (UdG)
Agroterritori i el Departament de Geografia de la UdG organitzaren, amb el suport del
Consell Social de la UdG, la jornada “Amenaces i oportunitats per l’activitat agrària
a la zona periurbana sud de Girona”, celebrada el 19 d’octubre a la Sala de Graus
de la Facultat de Lleteres.
La jornada que continua el camí iniciat amb la Jornada de reflexió i debat sobre la
futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya -celebrada els dies 17 i 18 de gener del 2008
a la Universitat de Girona- on s’estimulà activament la discussió col·lectiva sobre una
proposta legislativa clau per a l’esdevenidor dels espais agraris de Catalunya; i la
compareixença de representants de la Fundació Agroterritori davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya -el 18 de març de
2010-, on es van aportar els reptes del país en relació amb la gestió dels espais
agraris.
El centre d’interès es va focalitzar en l’espai agrari periurbà fortament condicionat per
l’activitat urbana i les casuístiques del seu creixement. Es va aprofundir en la
metodologia d’aproximació a l’estudi dels espais periurbans, en els elements que
amenacen l’espai agrari periurbà i esbossar els instruments disponibles o en estat de
debat sobre els quals recolzar actuacions per l’ús adequat dels sòl agrícoles.
S’adjunta a l’annex el programa i les conclusions.
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3.5 Jornada – ajuts del Dept. de Geografia de la UdG
Agroterritori i el Departament de Geografia de la UdG organitzaren, una “Jornada de
reflexió sobre l’activitat agrària i la seva implicació en la preservació dels espais
naturals”, celebrada el 25 d’octubre a la Facultat de Ciències.
Es va exposar diversos punts de vista sobre el paper de l’activitat agrària des d’una la
seva funció primordial, la de produir aliments, fins a altres purament estètiques o
paisatgístiques.
Es presentaren diversos casos d’espais agraris per posar en valor l’activitat agrària i
mostrar quin paper pot jugar en la preservació dels espais naturals. La taula redona va
propiciar un moment de participació amb tots els presents per configurar una DAFO
sobre l’activitat agrària en espais naturals.
S’adjunta a l’annex el programa i les conclusions.

4. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS I SEMINARIS
4.1 Participació en el Col·loqui Internacional de Blois (França)
La Fundació AGROTERRITORI va participar en el Col·loqui Internacional “Les
Paysages périurbains des Héritages à une gestión différenciée des territorires” celebrat
el 14 i 15 de setembre a Blois, organitzat per L’Ecole Nationale Superieure de la
Nature et du Paysage et l’équipe IPA-PE de l’UMR CITERES, CNRS, Université de
Tours.
Es presentà l’article “Impacts de l'aménagement du territoire et de la politique
agricole commune sur la production laitière dans l´aire périurbaine du sud de la
ville de Gérone, en Catalogne”.
S’adjunta a l’annex el programa del Col·loqui i l’article presentat.

5. PUBLICACIONS
5.1 Articles al butlletí del CILMA
Es varen publicar 3 articles al Butlletí trimestral del CILMA (Consell d’iniciatives locals
per al Medi Ambient de les comarques de Girona) de Hivern – primavera 2011.
Els autors dels articles són: Cristina Tous (pàg. 6, secció de Noticies) “Un estudi
analitza les perspectives de futur del sector lleter al sud de Girona”; Joan Caball
(Pàg. 12, secció d’Opinió) “En defensa dels espais agraris periurbans”; i Anna Roca
(Pàg. 22, secció Legislació i normativa) “La futura Llei d’Espais Agraris de
Catalunya, ara sí!”.
S’adjunta a l’annex el programa del Col·loqui i l’article presentat.
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5.2 Informe tècnic a LA TERRA
En el número 369 (Gener/febrer 2011) de la revista “La Terra” (Unió de Pagesos de
Catalunya), es va publicar un informe sobre el sector lleter fruit de l’estudi del periurbà
lleter. El títol de l’informe és “El sector lleter a la plana del Gironès sud i la Selva”.
S’adjunta a l’annex l’informe.

5.2 Publicació Percepcions del periurbà
La publicació “Percepcions de l’Espai Agrari Periurbà” està pràcticament enllestida
doncs està en procés de correcció ortogràfica. Actualment compta amb 25 articles (14
de la primera part, des de diferents punts de vista, i 11 de la segona part, de casos
d’estudi), més els dos documents de referència que són la Carta de l’Agricultura
Periurbana i el Dictamen del CESE sobre l’Agricultura Periurbana. Recordar que a
desembre de 2010, només s’havien rebut 6 articles.

6. PROPOSTES PRESENTADES. PROJECTES 2012
6.1 Pendents de resposta
La Fundació Agroterritori ha concorregut, juntament amb altres 26 participants, en la
una convocatòria de Projectes Europeus dintre del 7é Programa Marc.
Nom del projecte: FEEDing Cities, Food-Ecology Experimental Design for Cities
Convocatòria: FP7-KBBE-2012-6
KBBE.2012.1.4-06: Short chain delivery of food for urban-peri-urban areas
Area 2.1.4: Socio-economic research and support to Policies
Coordinació: Universitat Politècnica de Milà.
Data de sol·licitud: 15 d’octubre

6.2 Resolució negativa
Una vegada més, Agroterritori va sol·licitar fer 5 jornades a reu del territori de
Catalunya per exposar els resultats de la recerca de la fundació.
Nom de proposta: “Jornades tècniques (5)”
Convocatòria: PATT. Pla Anual de Transferència Tecnològica. DAAM.
Data de sol·licitud: 7 d’octubre.

Agroterritori va sol·licitar portar a terme un estudi sobre l’ocupació al voltant dels
sectors ramaders, centrat en el sector de vaca de llet i el porcí, acompanyat de dues
jornades divulgatives.
Nom de proposta: “Pla Estratègic d’ocupació al voltant del sector ramader català”
Convocatòria: Línia del Conseller
Data de sol·licitud: 5 d’octubre.
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Com a entitat col·laboradora, es va presentar la proposta a través de la Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos (Unión Confederal) amb seu a Madrid. La
proposta constava d’un portal informatiu i de contacte amb entitats, amb el suport de
campanyes divulgatives a metro i bus (7 ciutats), i actes locals (4 seminaris i petites
activitats locals).
Nom de proposta: “Nuevos retos Made in Europe”
Convocatòria: Campanya de divulgació de la PAC a joves urbans.
Entitat convocant: Comissió Europea.
Data de sol·licitud: 30 de setembre.

En aquest cas, l’entitat sol·licitant era el Institut de Medi Ambient (IMA) de la UdG.
Agroterritori va presentar una proposta d’estudi que donés suport a altres activitats
d’interès per la Fundació, en aquest cas, per reforçar el treball a les Terres de l’Ebre
amb l’informe per la Cambra de Tarragona.
L’objectiu principal de la proposta era Sensibilitzar sobre les funcions dels
agroecosistemes de les Terres de l’Ebre com a gestores del paisatge i externalitzar
aquests valors a través d’activitats de difusió i d’oci en el medi rural dirigides al públic
general.
Nom de proposta: “Actividad agraria y paisaje, una relación necesaria (Tierras del
Ebro, Tarragona)”
Convocatòria: Proyectos Fundación Biodiversidad.
Conservación del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Programa 1.7. Conservación del paisaje en el marco del Convenio Europeo del Paisaje
u otros instrumentos internacionales
Entitat convocant: Fundación Biodiversidad.
Data de sol·licitud: 30 d’agost.
Agroterritori va sol·licitar una subvenció per muntar un curs d’instruments jurídics, com
a “segona part” del primer curs d’eines jurídiques.
Nom de proposta: “Eines per a la preservació i la gestió de la base territorial dels
espais agrícoles periurbans”
Convocatòria: Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores - congressos, simposis
i cicles de conferències d'especial rellevància científica, social, humanística i
tecnològica - ARCS.
Entitat convocant: AGAUR.
Data de sol·licitud: 14 de juny.

Es va concorre en la convocatòria de la Fundació puntCat que promou la creació d de
contingut web en català, la difusió per Internet de dades obertes de l’administració, i la
millora en l’accessibilitat a Internet. Sota aquesta premissa, la Fundació Agroterritori,
va sol·licitar una subvenció.
Nom de proposta: “OBSERVATORI AGROTERRITORIAL, l’Observatori dels espais
agraris de Catalunya”
Entitat convocant: Fundació puntCat.
Data de sol·licitud: 1 de juny.
NOTA: ens varem fer dos requeriments d’informació i concreció dels objectius, públic
destinatari i estimació del número de beneficaris directes i indirectes. (21/06 i 20/07).
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Agroterritori va presentar una proposta d’estudi. En aquest cas, l’entitat sol·licitant va
ser el Institut de Medi Ambient (IMA) de la UdG (per poder complir amb les bases de la
convocatòria d’antiguitat de l’entitat en el registre). Es va demanar la col·laboració de
la cooperativa Lletera Campllong, a través de la qual es proposaria una prova pilot de
gestió d’un banc de terres.
Nom de proposta: “La gestió conjunta del sòl agrari com a eina per a l’ús
sostenible del recurs”
Convocatòria: Projectes ambientals. Gestió de recursos naturals
Entitat convocant: Caixa UNNIM.
Data de sol·licitud: 31 de març.

A inici de 2011 es varen establir uns primers intents de treball de la mobilitat rural a
través d’ATM de Girona (Autoritat de Transports Metropolità). Després d’acordar la
proposta d’estudi: “Pla estratègic de mobilitat rural de l’Alta Garrotxa i Pla de
l’Estany”, ATM va insistir en buscar finançament extern per aconseguir treballar en el
projecte. A partir d’aquí, Agroterritori es va presentar en diferents convocatòries. Tot
els intents no varen arribar a resultats satisfactoris.
Diferents convocatòries
Entitats convocants: Abertis, La Caixa, i CatalunyaCaixa.

7. ALTRES
7.1 Pla Ocupacional a través de la UdG (convocatòria SOC)
Es va concedir la subvenció, sol·licitada a través de la UdG, per la contractació de
personal amb la finalitat de donar suport a la Fundació Agroterritori.
La subvenció cobria el 70% del salari brut, amb el requisit de que la persona
contractada havia de ser un aturat de llarga durada i el contracta era per una durada
total de 6 mesos.
Finalment es va haver de desestimar la subvenció.

7.2 Nou material informatiu de la Fundació
Amb motiu de l’accidència a activitats internacionals, s’ha editat un full en DIN A4 on
exposa, en anglès i francès, els principals objectius i àmbits de treball de la fundació
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ANNEXES:
1. Informe Cambra Agrària de Girona “Observatori Agroterritorial. Proposta per la
posada en marxa”.
2. Workshop Agroterritorial “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el
cas del periurbà sud de Girona”. Programa i conclusions.
3. Participació en la Fira de Primavera de Campllong. Programa de la ponència.
4. Participació en la Fira de Tractoristes de Vidreres. Programa de la ponència.
5. Participació en la Jornada Tècnica del Parc Agrari de Sabadell. Programa de la
jornada.
6. Jornada amb el suport del Consell Social “Amenaces i oportunitats per l’activitat
agrària a la zona periurbana sud de Girona”. Programa de la jornada i conclusions.
7. Jornada amb el suport del departament de Geografia de la UdG “Jornada de reflexió
sobre l’activitat agrària i la seva implicació en la preservació dels espais naturals”.
Programa de la jornada i conclusions.
8. Programa del Col·loqui Internacional de Blois i article presentat.
9. Butlletí trimestral CILMA, Hivern-Primavera 2011.
10. Informe tècnic publicat a la revista LA TERRA.
11. Material informatiu (Anglès-francès).
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