Fomentar l'accés a la terra
per una nova generació
d'agricultors agroecològics
Jornada tècnica
CERDANYOLA, dijous 17 de novembre de 2016

Presentació
Degut a la gran competència d’usos
per la terra, el sòl agrícola està
disminuint de manera accelerada, així
com les petites explotacions agrícoles.
A més, l’envelliment de la pagesia i la
dificultat per la dificultat d’accedir a la
terra fa difícil una successió
progressiva amb joves agricultors
agroecològics.
A fi de canviar aquesta tendència,
durant l'última dècada han sorgit a
Catalunya i a Europa una sèrie
d'iniciatives 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,
especialment des de l’administració
local.

Organització

Programa
9:30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h La problemàtica de l’accés a la terra a Catalunya i a Europa
Sr. Carles Soler (Revista Soberania Alimentria)
Sra. Véronique Rufiol (Terre de Liens, França)
Sr. Attila Szőcs (Ecoruralis, Rumania)
11.00 h Debat obert
Modera: Sra. Vanesa Freixa (Rurbans)
11.30 h Pausa
12.00 h L’administració local com a facilitadora de l’accés a la terra
Sr. Damian Roumet (Terre de Liens, França)
Sr. Harry Greenfield (Real Farming Trust)
Sr. Vicenç Planas. Ajuntament de Granollers
13.00 h Debat obert
Modera: Sr. Jofre Rodrigo (XCT)
13.30 h Cloenda de la jornada i dinar
* Es facilitarà servei de traducció anglès - català

Lloc de realització
Can Coll CEA. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra.Cerdanyola a Horta, km 2 - 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÈS
(Barcelona)
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del
següent formulari online:
http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual
Per a més informació podeu contactar amb Montse Camps a:
mcamps@custodiaterritori.org o al telèfon 938 86 61 35
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