AGROTERRITORI,
la fundació de l’espai agrari
Proposta de MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
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 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 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
- AGAUR-DAAM, ACV llet de vaca, 2013-2014 - Anàlisi de Cicle de Vida i
Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya. IMA-UdG,
col·labora Agroterritori
- FMR, Grup de Treball d’Espais Agraris, 2014 – Reflexió i debat entorn al
concepte d’espai agrari i indicadors d’anàlisi. FMR i Agroterritori
1.2. Projectes presentats
- EUROREGIÓ, Convocatòria 2013 - Estratègia per l’eficiència energètica en
explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció comparativa
d’eines i metodologies comunes. Agroterritori, Consell insular de Menorca,
Chambre d’Agriculture de l’Ariège i Chambre d’Agriculture de la Lozère
- RIUDELLOTS DE LA SELVA, 2014 - Dinàmiques socioterritorials al voltant de
l’Ocupació Real de la cadena agroalimentària del porcí a Riudellots de la Selva.
Agroterritori
- HORIZON2020 Water-2b-2015, 2014 - Mitigating climate change by engaging
stakeholders to promote multi-funtional IRRIGated agricultural Systems
management in Southern EUrope (IRRIGEU Project). IMA-UdG, participa
Agroterritori
- MINECO, 2014 - Dinamització del partenariat del projecte IRRIGEU. IMA-UdG i
Agroterritori
- INIA, Retos H2020, 2014 - Seminari i Web ús de l’aigua en el regadiu (reforç
projecte IRRIGEU). IMA-UdG i Agroterritori
- DAAM Redacció de projecte de recerca, 2014 - Millora de l'eficiència
energètica en l'explotació de vaca de llet. Lletera de Campllong, IRTA i
Agroterritori
- DAAM Recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica, 2014 Identificació i valoració econòmica dels serveis socioambientals i foment de
l’agrobiodiveritat en cultiu de cereals i farratges en producció ecològica. IMAUdG, IRTA i Agroterritori
- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, 2014 – SABIOREG: Mecanismes per a identificar
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els serveis ambientals i fomentar la biodiversitat en àmbits de regadiu.
Agroterritori i IMA-UdG
- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, 2014 – ACVLeche: Estratègia ambiental per al
sector lleter espanyol. CONAFE, IRTA i Agroterritori
- SOC PROGRAMA 7 COMARQUES, 2014 – Dinamització socioterritorial de
l’Ocupació Real en el sector del vi a la Terra Alta. Agroterritori
1.3. Propostes:
- PROPOSTES: Consell Comarcal del Ripollès, 2014 – PN de les Capçaleres del
Ter, entre altres. Agroterritori
- PROPOSTA LIFE: Diputació de Girona, 2014 - Estratègia ambiental i cohesió
territorial dels productes i processos agraris de l’àmbit agroforestal de la plana
gironina. Agroterritori
1.4. Propostes:
- Al·legacions a l’Avantprojecte de LSUA, Octubre 2014
2. DIFUSIÓ I XARXES SOCIALS
2.1. Activitat al web i xarxes socials
2.2. Divulgació
- PATT2014 Presentació dels resultats del projecte ACVllet (Vic, La Seu d’Urgell i
Vilabertran) i Jornada d’eines d’anàlisi territorial (Girona)
2.3. Publicacions
- Ponències del Colorural 2014: Revalorizando el espacio rural: leer el pasado
para ganar el futuro, 3-6 setembre, Girona
- Ponències del VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, 27-29
novembre, Madrid
2.4. Activitats organitzades
- Jornades Agràries per CCPI 14 i 15 de maig 2014. Organització d’unes
jornades sobre PI en vi i oli. Vilajuïga i Figueres.
- COLORURAL2014 Girona, 3-6 setembre 2014. Dept Geografia UdG,
Agroterritori
- ISSE2014, Agricultura Urbana i Perirubana Girona, 18 i 19 setembre 2014.
IMA-UdG, EPS-UdG i Agroterritori
2.5. Participació en activitats
- VII CIOT Madrid, 27-29 novembre 2014. 4 comunicacions presentades.
- Jornada espai agrari UVIC 11 desembre 2014. L’espai agrari periurbà del sud
de Girona.
3. CONVENIS I ALIANCES
3.1. Acolliment d’alumnes de la UdG en pràctiques externes
- Àngel Martí, Grau en Sistemes informàtics. Continguts de la nova web
- Sara Arellano, Grau en Geografia. Ocupació al voltant del sector lleter
- Karina Rodon, Grau en Ciències ambientals. El binomi aigua- agricultura en les
polítiques europees i projectes de recerca
- Xavier Mateu, Grau en Ciències ambientals. El binomi aigua- agricultura en les
polítiques europees i projectes de recerca
3.2. Convenis
- FMR. Dinamitzar el Grup de Treball d’Espais Agrari
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1. OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA PERIURBANA
1.1. Projectes realitzats
-

ACV de la llet de Catalunya. AGAUR.

El projecte Anàlisi de Cicle de Vida i Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a
Catalunya, de l’Institut de Medi Ambient de la UdG amb la col·laboració d’Agroterritori (Ajut
AGAUR-DAAM), es va iniciar al març de 2013 i continua fins a l’abril de 2014, data de
presentació de la memòria i la justificació tècnica i econòmica del mateix. Al mes de gener de
2014 es celebra una trobada presencial del grup d’experts propers al sector lleter. La Taula
d’Experts està constituïda per especialistes i tècnics de cooperatives lleteres, de Col·legi Oficial
d’Enginyers Agrícoles, de la Unió de Pagesos de Catalunya, i del DAAM (i l’Observatori de la llet
i de la carn), professionals liberals, de Lleters de Catalunya i de l’IRTA.
El projecte té per objectiu donar suport al sector de vaca de llet i contribuir en aportar
d’oportunitats de millora tant pel que fa a l’eficiència energètica com en l’ús de recursos
naturals. Per aquest motiu, i en consonància amb l’exigència creixent d’avançar en el control i
la mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’estudi es centra en l’àmbit
d’explotació lletera i de l’entorn cooperatiu i des d’una perspectiva ambiental, on l’anàlisi de
cicle de vida i el càlcul de la petjada de carboni juguen un paper clau. L’estudi es basa en tres
explotacions lleters de tres cooperatives lleteres representatives del model territorial de
producció de llet a Catalunya: Can Rigall (la Lletera de l’Empordà), l’Agrupació (la Pirenaica) i el
Pujol (la Plana de Vic). El projecte té una pàgina web: www.acvlletvaca.cat

-

Grup de Treball d’Espais Agraris. FMR

Al llarg de 2014, la Fundació del Món Rural i Agroterritori col·laboren amb l’objectiu d’apropar
i debatre els diversos conceptes i criteris sobre els espais agraris i per consensuar indicadors
comuns des d’una perspectiva reflexiva i participativa. Amb aquesta intenció es crea un grup
d’experts amb caràcter pluridisciplinar i representatiu en aquesta matèria, el Grup de Treball
d’Espais Agraris de Catalunya, GTEA. El GTEA ha celebrat tres reunions: la primera de
presentació i de definició d’objectius, una segona per definir el concepte d’espai agrari, i una
tercera per fer-ne una primera proposta d’indicadors d’anàlisis. El projecte tindrà continuïtat
durant 2015 per centrar el debat i tancar les aportacions.
L’objectiu del debat és la redacció del document Espais agraris. Definició i indicadors per a la
seva caracterització.
S’ha signat un conveni de col·laboració per la suma de 500 euros en benefici d’Agroterritori. La
FMR també pagarà les despeses de desplaçament i dietes en motiu de les reunions de treball.
1.2. Projectes presentats
-

Eficiència energètica en el sector lleter. EUROREGIÓ

Agroterritori presenta al març de 2014 el projecte Estratègia per l’eficiència energètica en
explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i
metodologies comunes, en la convocatòria 2013: L’eficiència i el consum responsable en l’ús
de recursos (aigua i/o energia).
El projecte pretén assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats
energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els
mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els
processos productius de la llet.
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-

Ocupació Real en el sector del porcí de Riudellots de la Selva. RIUDELLOTS DE LA
SELVA

Agroterritori proposa l’estudi Dinàmiques socioterritorials al voltant de l’Ocupació Real de la
cadena agroalimentària del porcí a Riudellots de la Selva a l’ajuntament de Riudellots de la
Selva que pretén caracteritzar el sector porcí com a element articulador i estratègic de
l’economia local.
L’objectiu és dissenyar un pla estratègic pel territori al voltant de la promoció econòmica a
través de la millora de l’ocupabilitat, especialment del segment més afectat per la crisi com és
el jovent.

-

IRRIGEU Project. HORIZON2020 Water-2b-2015

L’Institut de Medi Ambient de la UdG lidera una proposta al voltant de la gestió integrada del
regadiu en diferents sistemes agraris del sud d’Europa: Mitigating climate change by engaging
stakeholders to promote multi-funtional IRRIGated agricultural Systems management in
Southern EUrope (IRRIGEU).
Agroterritori hi participa com a soci juntament amb una vintena de partners potencials
preseleccionats a través de LinkedIn. La convocatòria Water-2b-2015 té dos fases, la primera (i
eliminatòria) a l’abril de 2015 i la segona (si és seleccionada la proposta) al setembre 2015.

-

Dinamització del partenariat del projecte IRRIGEU. MINECO

L’Institut de Medi Ambient de la UdG concorre en la convocatòria del MINECO de 2014
“Acciones de dinamización: Europa Investigación, del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad”, amb la proposta Acción de
dinamización del proyecto IRRIGEU: Gestión integrada del regadío sur europeo,
herramientas y estratégias de reducción de CO2 para la mitigación del cambio climático, en la
que hi participa com a soci la Fundació Agroterritori i la Universitat de Lleida.
L’objectiu de l’ajut és finançar la preparació de propostes de cara a Horizon2020 que ja s’està
preparant i del qual s’està conformat un grup de treball amb partners de països del sudd’Europa (de moment té preselecionats una vintena d’universitats i centres de recerca).

-

Seminari i Web sobre ús de l’aigua en el regadiu. INIA Retos H2020

En el mateix sentit que l’ajut MINECO, l’Institut de Medi Ambient de la UdG concorre en la
convocatòria de l’INIA de 2014 “Proyectos de investigación fundamental orientada y acciones
complementarias del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad”, amb la
proposta La potencialidad del regadío en la mitigación del cambio climático: seminario para
afianzar el consorcio español que lidera el proyecto IRRIGEU, en la que també hi participa
com a soci la Fundació Agroterritori.
L’objectiu és celebrar un seminari i fer un portal web per tal de consolidar el consorci de socis
espanyols del projecte IRRIGEU.

-

Redacció de projecte de recerca per la Lletera de Campllong, DAAM

Amb motiu de la convocatòria del DAAM “per al foment del plantejament i la redacció de
projectes de R+D+I”, Agroterritori ha format aliança amb la Lletera de Campllong i l’IRTA per
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presentar la proposta Millora de l’eficiència energètica en l’explotació de vaca de llet.
Agregant solucions al llarg de tot el cicle.
L’objectiu és la redacció d’un projecte de recerca per als socis de la cooperativa per tal de
millorar l’eficiència energètica en les explotacions.

-

Serveis socials i ambientals de la producció ecològica. DAAM

L’Institut de Medi Ambient de la UdG concorre en la convocatòria del DAAM “ajuts per
incentivar la recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica amb la proposta
Identificació i valoració econòmica dels serveis socioambientals i foment de
l’agrobiodiversitat en cultiu de cereals i farratges en producció ecològica. Agroterritori
participa en la concepció i la redacció de la proposta.
El projecte pretén contribuir en el coneixement de les millors tècniques en la conservació de la
biodiversitat cultivada a Catalunya per al manteniment de les funcions ecològiques dels
sistemes de cultiu i els serveis ecosistèmics.

-

SABIOREG. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Agroterritori presenta la proposta de projecte SABIOREG: Mecanismos para identificar los
servicios ambientales y fomentar la biodiversidad en ámbitos de regadío a la convocatòria
d’ajut general de Fundación Biodiversidad. El projecte està plantejat a nivell estatal: Catalunya,
Valencia, Murcia i Andalusia. En són partners: l’Institut del Medi Ambient de la UdG,
Universitat de València, Universidad de Múrcia, Universidad de Jaén i associacions ambientals.
L’objectiu és continuar en la línia de treball iniciat amb la proposta REG-DESERT que no va
rebre subvenció per part de la DG de Medi Ambient de la UE.

-

ACVLeche, FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Agroterritori es presenta juntament amb l’IRTA, l’IMA de la UdG i Confederación Nacional de
Frisona Española (CONAFE) amb nou de les seves associacions regionals, amb un projecte per
tal de donar continuació a l’estudi de l’ACV i la petjada de carboni de la llet, ara però per posar
en marxa un pla d’acció i perquè les explotacions lleteres desenvolupin estratègies ambientals.
CONAFE és l’entitat sol·licitant de la proposta ACVLeche: Estrategia ambiental para el sector
de la vaca de leche de España . Està plantejat a nivell estatal: Catalunya, Menorca, Galicia,
Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, Castella-Lleó i Andalusia. Els partners del projecte són
les associacions de frisona de les comunitats autònomes esmentades, l’ICREA, l’IRTA i l’Institut
del Medi Ambient de la UdG.

-

Ocupació del sector del vi a la Terra Alta. SOC, Programa de treball a les 7 comarques

Agroterritori presenta la proposta Dinamització socioterritorial de l’Ocupació Real en el
sector del vi a la Terra Alta, al Consell Comarcal de la Terra Alta per tal de que sigui inclosa en
el marc del seu Programa de treball a les 7 comarques subvencionat pel SOC.
L’objectiu de la proposta és caracteritzar la variable treball dins de al realitat del sector del vi al
llarg de la cadena de valor i establir-ne estratègies per a la millora de l’ocupació.
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1.3. Propostes presentades:
- Propostes de treball al Consell Comarcal del Ripollès
En el marc de l’anunci del futur Parc de les Capçaleres del Ter Agroterritori s’ha reunit amb el
President del Consell Comarcal del Ripollès. És el moment idoni per a dinamitzar un marc
participatiu per a plantejar, actuar i decidir sobre la gestió agroterritorial i el model de
desenvolupament.
Agroterritori fa diverses propostes en aquesta línia: Estratègia de gestió del Parc Natural de les
Capçaleres del Ter, Gestió Integral d’actuació territorial a través del sector de la vaca de carn i
del sector forestal de la comarca del Ripollès, i Avaluació dels models de gestió dels comunals
de la comarca.

-

Proposta LIFE presentada a la Diputació de Girona i a l’Ajuntament de Girona

Agroterritori explica a la Diputació de Girona i a l’Ajuntament de Girona l’interès de
desenvolupar un projecte sobre Estratègia ambiental i cohesió territorial dels productes i
processos agraris de l’àmbit agroforestal de la plana gironina, en el marc de la propera
convocatòria LIFE 2015.

1.4. Activitats
-

Al·legacions a l’Avantprojecte de Llei del Sòls d’ús Agrari

Agroterritori presenta a l’octubre de 2014 al·legacions al avantprojecte de Llei del sòl d’ús
agrari. El text és pot consultar a: http://www.agroterritori.org/web2/?p=2585.

2. DIFUSIÓ I XARXES SOCIALS
2.1. Activitat al web i xarxes socials
Durant 2014, s’ha canviat de servidor i de programa de treball de la web per tal de donar-li una
nova imatge de la Fundació Agroterritori i al mateix temps fer més àgil i amena la consulta i la
recerca d’informació.
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Agroterritori continua mantenint el seu perfil actiu a les xarxes socials. El perfil de Twitter té
1.179 seguidors, el de Facebook compta amb 340 amics, i el de LinkedIn amb 230 contactes
professionals.

2.2. Divulgació
-

Presentació del projecte ACVllet a Vic, La Seu d’Urgell i Vilabertran. PATT2014

Agroterritori organitza un total de tres jornades de presentació del projecte Anàlisi del Cicle de
Vida i càlcul de la petjada de carboni de la producció de llet a Catalunya en el marc del
programa PATT2014 i amb el suport de les cooperatives participants en el projecte. La primera
jornada es va celebrar el 8 de maig a la seu de la cooperativa Plana de Vic, la següent el 26 de
novembre a la seu de Pirenaica, i el 10 de desembre a l’ajuntament de Vilabertran.
Cristina Tous i Ignasi Ballús expliquen als ramaders el projecte i els resultats amb la
col·laboració del DAAM.
El DAAM concedeix un ajut de 900 euros per a la realització d’aquestes tres activitats.

-

Jornada sobre Eines d’Anàlisis Territorial, Girona. PATT2014

Agroterritori organitza en el marc del programa PATT2014 la jornada Eines d’anàlisi de l’espai
agrari de les comarques gironines a través de casos pràctics el 21 de novembre a l’ESP de la
UDG. L’objectiu és donar a conèixer els resultats dels projectes dels alumnes acollits en
pràctiques des de 2012.
El DAAM concedeix un ajut de 500 euros per a la realització d’aquesta activitat.

2.3. Publicacions
-

Ponències del COLORURAL 2014

Agroterritori presenta en el Colorural 2014 que es celebra a la Universitat de Girona un total
de 6 comunicacions i 1 pòster:
 Desgranando los eslabones del clúster vitivinícola de la comarca del Alt Penedès
(Catalunya). Cristina Tous i Anna Roca
 Ocupación Real y cohesión territorial en el espacio agrario periurbano de Girona
(Catalunya). Anna Roca, Cristina Tous i Marc Xifra
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 La transformación del paisaje Agrario: una aproximación multifuncional.
Perspectivas futuras de la comarca de l’Empordà. Salvatore Cambilargiu, Davide
Secchi i Anna Roca
 La PAC y los bienes comunes. Un ejercicio teórico-práctico como estrategia de futuro.
Anna Roca i Sandra Ricart
 Servicios Agroambientales para la preservación del riesgo de incendios forestales.
Cristina Tous
 Células alimentarias. Un Nuevo concepto para re-pensar las prácticas tradicionales
de planificación alimentaria. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona. Josep
Montasell, Sònia Callau i Andreu Vila
 Análisis de ciclo de vida y huella de carbono de la producción de leche de vaca en
Cataluña. Ignasi Ballús i Cristina Tous (POSTER).

-

Ponències del VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

Agroterritori assisteix al VII CIOT celebrat a Madrid del 27 al 29 de novembre. L'objectiu del 7è
CIOT és obrir un debat al voltant del paper i valor del Patrimoni i de la Planificació Territorial
com a instruments per avançar cap a un altre Desenvolupament, davant els Reptes que
planteja el Segle XXI: les dimensions ambientals i territorials de l'evolució de humana,
destacant sobre això la problemàtica associada al progressiu Escalfament Global del Planeta i
als efectes derivats del mateix sobre el nostre patrimoni territorial. i fins i tot sobre la pròpia
supervivència de la Humanitat al Planeta.
Agroterritori ha presentat un total de 4 comunicacions, acceptades per ser publicades en el
recull del congrés però no per a la seva exposició durant el congrés:
 Los espacios agrarios en la encrucijada de la ordenación territorial y urbanística.
Análisis de al realidad catalana. Anna Roca i Josep Montasell
 La declaración de Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. Cristina Tous i Anna Roca
 ¿Puede ser inteligente una ciudad sin espacio agrario? Las células alimentarias, un
nuevo concepto para repensar las relaciones ciudad-campo. El caso de al región
metropolitana de Barcelona. Josep Montasell i Sònia Callau
 Ocupación Real en el periurbano lechero de Girona, Catalunya. Anna Roca i Cristina
Tous

2.4. Activitats organitzades
-

Jornades Agràries CCPI. Vilajuïga, 14 de maig i Figueres, 15 de maig

Agroterritori organitza dues jornades per al Consorci Català de Producció Integrada. Aquestes
Jornada agrària a l’Empordà: la Producció Integrada als sectors de vi i de l’oli, es celebraren el
14 de maig a Vilajuïga i el 15 de maig a Figueres, a les quals va assistir Anna Roca.
Agroterritori té signat un contracte per aquest servei per un import de 900 euros.

-

COLORURAL 2014. Girona, 3 a 6 de setembre

El Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori organitzen
el XVII Col·loqui COLORURAL 2014, grup de treball en Geografia Rural de l'AGE que es
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celebrarà a Girona del 3 al 6 de setembre de 2014: Revalorizando el espacio rural: leer el
pasado para ganar el futuro.
Aquest col·loqui es planteja com una oportunitat per avaluar i debatre al voltant dels canvis i
permanències esdevinguts en l'espai rural a fi de dilucidar les fortaleses que han de fer
possible seva pervivència i valorització en el context actual.
Agroterritori rep un 354,80 euros en concepte de co-organització de l’activitat, que inclou el
pagament de les despeses de desplaçament de Cristina Tous, tècnica de projectes.
-

ISSE 2014. Girona, 18 i 19 de setembre

Josep Vila i Giovanni Pardini (UdG) amb Cristina Tous, Anna Roca i Josep Montasell,
d’Agroterritori, organitzen el XVI Seminari Agricultura periurbana i urbana en les ciutats del
segle XXI. Reptes per a una millor gestió del territori que tindran lloc a l’Escola Politècnica
Superior (EPS-PI) de la UdG el 18 i 19 de setembre de 2014.
Aquestes seran les primeres jornades dedicades a l’agricultura periurbana i urbana en l’àmbit
de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i
emmarcades en l’Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on
Environment-ISSE 2014).

2.5. Participació en activitats
-

VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, 27 a 29 de novembre

Agroterritori assisteix al VII CIOT celebrat a Madrid del 27 al 29 de novembre.

-

Jornada UVIC sobre espai agrari

La Universitat de Girona convida a Agroterritori a participar en la “Jornada sobre planificació i
gestió del medi rural: “L’espai agrari periurbà. De què serveix?”. Els objectius d’aquesta
jornada són donar a conèixer la problemàtica i la gestió dels espais agraris periurbans, així com
analitzar de quina manera es poden integrar els espais agraris en les noves estratègies de
planificació del medi rural.
Anna Roca obre la sessió d’exposició dels casos d’estudi amb L’espai agrari periurbà del sud de
Girona.

3. CONVENIS I COL·LABORACIONS
3.1. Acolliment d’alumnes de la UdG en pràctiques
-

Àngel Martí, Grau en Sistemes informàtics. Continguts de la nova web

L’estudiant del grau de sistemes informàtics treballa en la reorganització dels contingut de la
pàgina web d’Agroterritori. El període de pràctiques s’estén de febrer a juny de 2014.
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-

Sara Arellano, Grau en Geografia. Ocupació al sector lleter del periurbà sud de
Girona

L’estudiant del grau de Geografia desenvolupa les seves pràctiques entre febrer i juny de 2014
en el projecte de recerca sobre ocupació al sector lleter de l’espai agrari periurbà al sud de la
ciutat de Girona.

-

Karina Rodon, Grau en Ciències ambientals. El binomi aigua-agricultura en les
polítiques europees i projectes de recerca

La seva tasca es centra en al recollida de material sobre els tòpics agricultura i aigua a nivell
d’estudis i bibliografia existent, un anàlisis de les polítiques al respecte i una sistematització de
la informació cartogràfica existent per tal de donar a Agroterritori d’una base potent
d’informació per treballar en les propostes de Horizon 2020 i Fundación Biodiversidad abans
esmentades. Desenvolupa les seves pràctiques de juny a setembre 2014.

-

Xavier Mateu, Grau en Ciències ambientals. El binomi aigua-agricultura en les
polítiques europees i projectes de recerca

Continuar amb la mateixa línia de pràctiques de recull bibliogràfic del tractament del binomi
agricultura-aigua en projectes de recerca i en polítiques europees. Desenvolupa les seves
pràctiques de setembre 2014 a febrer 2015.

3.2. Convenis
-

Fundació del Món Rural. Dinamitzar el Grup de Treball d’Espais Agrari

El mes de juny es signa el conveni de col·laboració amb la Fundació del Món Rural per tirar
endavant la creació del Grup de Treball d’Espais Agrari per a la redacció del document
recopilatori del debat i les aportacions. El conveni també estableix el pagament de 500 euros i
de les despeses de desplaçament i dietes, en benefici d’Agroterritori.
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