L’accés a la terra a Europa
i a Catalunya
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 10 d’abril de 2014

Presentació
La preservació de la terra per a
l'agricultura local sostenible s'està
convertint en un problema creixent en
moltes parts d'Europa. Amb la
competència d’usos de la terra, el sòl
agrícola està disminuint i així com
també les petites explotacions,
donada la imminent jubilació de la
immensa majoria dels agricultors, i
l'augment de les dificultats per
reemplaçar-los.
A fi de canviar aquesta tendència
d’abandonament rural, durant l'última
dècada,
una
sèrie
d'iniciatives
cíviques han sorgit a Catalunya i a
Europa per fer front a la dificultat dels
petits agricultors, per accedir a la
terra.
En aquesta jornada es presentaran
una mostra representativa d’aquestes
iniciatives i algunes accions que
facilitin l’accés a la terra.

Programa
17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.15 h Benvinguda (pendent de confirmar)
17.30 h La implantació de la pagesia a Catalunya i el seu paper en la
producció ecològica
Sr. Lluís Vila, tècnic de Producció Agrària Ecològica del DAAM
18.00 h L’accés a la terra a Europa. Experiències

• Sra. Simon Moliner. Terre de Liens (França)
• Sr. Peter Volz, Regionalwert AG (Alemanya)
• Sr. Thibaut Goret, Terre-en-Vue (Bèlgica)
Modera: Dirk Madriles, pagès i membre de Terra Franca.
19.30 h L’accés a la terra a Catalunya: presentació de la iniciativa Terra
Franca
Sr. Jordi Martí i Sra. Vanesa Freixa, membres de Terra Franca.
20.15 h Apadrinament de la iniciativa de Terra Franca pels projectes
europeus d’Accés a la terra
20.30 h Cloenda de la Jornada
Representant de la Xarxa de Custòdia del Territori

Organització

Lloc de realització
Escola de Capacitació Agrària i Forestal Santa Coloma de Farners
Finca Casa Xifra
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel. 972 84 17 65

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei
d’inscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Per a més informació, podeu trucar a la Xarxa de Custòdia del Territori
(Tel. 93 886 61 35)
Durant la jornada hi haurà servei de traducció simultània de l’anglès al català i
del català a l’anglès.
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