1er Fòrum del sector
primari: diversificació,
paisatge i sostenibilitat
Jornada tècnica
LLANARS, dissabte 6 d’abril de 2019
Presentació
El nostre territori, amb els seus
paisatges tradicionals i els seus models
agrícoles, ramaders i silvícoles, ha anat
canviant amb el temps, a conseqüència
de transformacions socioeconòmiques,
polítiques, tecnològiques, climàtiques i
ambientals.
Les noves situacions i els canvis lligats
a elles, han de ser respectuosos amb
els valors del territori i han de procurar
una qualitat de vida a les persones que
dia a dia, el construeixen.
Per a posar en valor la relació directa
entre les persones i el seu entorn, cal
crear lligams de col·laboració i espais
de trobada. Amb aquesta intenció,
s’inicia aquest primer fòrum, amb una
clara vocació de transferència de
coneixements a través d’iniciatives,
experiències i projectes que treballen
des de i pel reconeixement del sector
primari i de l’espai rural.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.50 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Amadeu Rosell, alcalde de Llanars.
Sr. Josep Maria Pujol-Galceran, president de l’Associació de Propietaris
de finques rústiques de la Vall de Camprodon (APFR).
10.10 h De la gran ciutat al micropoble. L'aposta per un model de qualitat de
vida més "rendible": comunitat, model educatiu i entorn
Sr. David Jané, co-fundador de Volcànic Internet.
10.30 h Els masos rònecs per raons urbanístics (una reflexió sobre els
catàlegs de masies i cases rurals)
Sr. Jordi Salbanyà, advocat, Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor.
10.50 h Taula fòrum amb els ponents
Sr. Josep Maria Pujol-Galceran, president de l’APFR.
11.30 h Pausa
11.50 h La xarxa Sèlvans de boscos amb funcionalitat terapèutica
Sr. Jaume Hidalgo, enginyer de forests i coordinador general de Sèlvans.
12.10 h Les explotacions ramaderes avui: canvis i adaptacions
Sra. Raquel Serrat, responsable nacional del sector boví de carn d'Unió
de Pagesos i sòcia fundadora de l’Associació de Dones del Món Rural.
12.30 h El projecte d’Agroforestal Vallesana, SCCL
Sr. Toni Barata, president de la cooperativa Agroforestal Vallesana i
vocal de la associació de propietaris per a la sostenibilitat de les finques
agroforestals de Matadepera i Terrassa.
12.50 h Taula fòrum amb els ponents
Sr. Josep Maria Pujol-Galceran, president de l’APFR.
13.30 h Cloenda

Col·laboració

Col·laboració

Lloc de realització
Sala de plens de l’Ajuntament de Llanars
Plaça de l’Om, 3
17869 - LLANARS

Ajuntament
de Llanars

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Mancomunitat de la Vall de Camprodon
(Tel.: 972740936 - A/e:desenvolupamentrural@valldecamprodon.org)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

190014 / 3,00
1234
1234 // 3,00
3,00

