Accés a la terra. Iniciatives
i contradiccions
Jornada tècnica en línia
Dijous 8 d’abril de 2020

Presentació
Els problemes d'accés a la terra i el
relleu generacional són dos dels
principals problemes de l'agricultura
que cal abordar per intentar trobar-hi
una solució. En aquesta jornada els
objectius que ens plantegem són:
donar a conèixer la realitat a nivell
català;
exposar
les
vies
per
aconseguir terres i/o incorporar-se al
sector (demanda); exposar les vies
per llogar/cedir/vendre terres i/o
buscar relleu (oferta). Després de la
jornada realitzada aquest 2020 de
manera telemàtica però molt resumida
vam veure l'interès en el tema i la
necessitat de donar més espai a la
ponent, tot i que va exposar-ho de
manera excel·lent per la quantitat
d'informació, i seguir donant a
conèixer la situació, les possibilitats i
les dificultats. I completar aquesta
jornada amb la següent que
proposem.

Jornada
tècnica
Programa
Riudarenes, dijous 8 d’abril de 2021
19.00 h Entrada a l’aplicació dels diferents participants
19.05 h Presentació de la jornada
19.10 h Punts que es tractaran:
- Accés a la terra, principal escull pel relleu agrari
- Caracterització del sector agrari català: terra i treball
- Escenaris i entorns favorables al relleu agrari
- Eines pel relleu: bancs de terres i espais test agrària
- Iniciatives per l'accés a la terra i el relleu agrari
- Noves complicitats i reptes
Sra. Anna Roca Torrent, geògrafa, professora associada de la UdG,
consultora de projectes.
20.15 h Precs i preguntes
20.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula
virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2021

Per a més informació podeu contactar amb la Fundació Emys:
Sra. Montse Casalprim
(Tel.: 972 164 957 – A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)
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