Estratègia multisectorial
per facilitar l’accés a la
terra
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 25 de maig de 2018

Presentació
L’accés a la terra destaca com un dels
majors entrebancs que troben els
aspirants a desenvolupar un projecte
agrari. A Catalunya aquest tema s’ha
abordat des de diversos àmbits, des
de l’associacionisme, ens municipals,
la Generalitat... Al llarg del temps,
s’han anat acumulant múltiples
experiències que massa sovint no
acaben arrelant o no resolen amb prou
eficiència el problema. Què està
passant? Perquè no obtenim l’èxit
esperat d’aquestes iniciatives? Cap on
hauríem de caminar els diversos
agents implicats per posar-hi solució?
Amb aquesta jornada volem no deixar
perdre el coneixement acumulat per
les persones i entitats que han
participat en aquestes iniciatives per
cercar resposta a aquestes preguntes
i posar les bases per desenvolupar
iniciatives d’accés a la terra exitoses al
nostre país.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio, president de la XCT.
9.45 h La llei d’espais agraris de Catalunya i mesures per fomentar
l’accés a la terra des de la Generalitat
Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural
del DARP.
10.15 h Aprenentatges de la xarxa europea Access to Land: quins són els
elements clau per definir una iniciativa forta d’accés a la terra?
Sra. Véronique Rioufol, coordinadora de relacions europees de Terre
de Liens.
10.45 h Pausa
11.15 h Taula rodona: Aprenentages, oportunitats i errors d’experiències
d’accés a la terra recents
Modera: Sra. Neus Monllor Rico, consultora a Arrels a Taula i autora
de l’Estudi per la implantació d’Espais Test Agraris al Ripollès.
Sr. Àlex Bagant, president de l’Associació Montserratí.
Sra. Fina Fuster i Pascual, tècnica de desenvolupament local de Node
Garraf.
Sr. J. Carles Vicente, responsable d’estructures i desenvolupament
rural d’Unió de Pagesos.
Sr. Raimon Roda i Noya, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat
12.15 h Sessió de debat: quines han de ser les línies de treball prioritàries
per mantenir una iniciativa de país efectiva d’accés a la terra a
Catalunya?
Treball en petits grups i posta en comú, dinamitzat per la XCT.
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jofre Rodrigo Aribau, coordinador tècnic de la XCT.

Col·laboració

Lloc de realització
Casa de l’Aigua
C. de Garbí, 2
08033 BARCELONA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del següent
formulari online: https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3 o bé escrivint a
pcarnicero@xct.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

180796 / 3,00

