Integració de la
dinamització del sector
primari en la gestió dels
Espais Naturals Protegits
Jornada tècnica
Monells, dilluns 22 de novembre de 2021

Presentació
Com els Espais Naturals Protegits
poden esdevenir un element

Programa
9.30 h

Benvinguda i acreditació dels participants.

9.45 h

Presentació del segell del Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariegeoises i de la normativa francesa
relativa als productors dels Parcs Naturals.

dinamitzador per a l’agricultura i la
ramaderia de proximitat? En un

Sr. Julien Viaud, cap de projectes d’agricultura i ramaderia

moment d’auge de la demanda de

del Parc Naturel Régionel des Pyrénées Ariegeoises.

productes de km 0 amb valor afegit,
els Espais Naturals Protegits poden

10.45 h

Pausa

11.15 h

Taula rodona: Integració de la dinamització del sector
primari en la gestió dels ENP.

tornar-se una eina per a potenciar
l’economia local.
Durant la jornada, ens aproparem al

Sr. Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

cas francès per conèixer les seves

Sra. Anna Pijuan, sòcia de Mas Casas Cruïlles i experta en

línies d’actuació i comptarem amb

turisme.

la presència de gestors d’espais

Sra. Sandra Torras, enginyera i propietària forestal.

naturals, representants territorials

Responsable tècnica de l’Associació de Gestors Forestals de

del sector primari i productors

les Gavarres

locals.

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet
17121 Monells

Inscripcions

12.00 h

Torn obert de preguntes

12.30 h

Cloenda de la jornada
Sr. Marc Vilahur, Gerent del Consorci de les Gavarres.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront la COVID-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.
La jornada es podrà seguir també per streaming clicant aquí.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
consorci@gavarres.cat

Col·laboració

219041 / 3,00

