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15.30h
ENLLAÇ
INSCRIPCIÓ:
ENLLAÇ
MAPA:

organitza:

REGULAR
el sòl agrari
per revitalitzar les
ZONES RURALS
PATI MANNING / C.Montalegre, 7 · Barcelona

amb el suport de:

INTRODUCCIÓ

El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, així com l’evident
abandonament dels espais agraris, com a conseqüència de la manca de relleu generacional, la
planificació urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gestió d’aquests recursos
sigui necessària per garantir la sostenibilitat al món rural. L’abandonament dels espais agraris té
conseqüències greus per la societat com els grans incendis forestals, la pèrdua de biodiversitat, la
minva en la resiliència enfront el canvi climàtic, la impossibilitat d'avançar en la sobirania alimentària, el fre a la transició energètica, en definitiva, una pèrdua d'oportunitats en el món rural que
implica més despoblament i abandonament de l'activitat agrària.
Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, així com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A més a més, cada cop hi ha
més persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un
vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu accés a la terra és més complicat.
En aquest escenari, els bancs de terres, la regulació del preu de la terra, la mediació en
l’arrendament de la terra, els espai test, etc., són eines que cal posar damunt de la taula per
promoure l’accés a la terra de nova pagesia i així revitalitzar el món rural.

PROGRAMA

15.30h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ.
A càrrec de:
· Sr. Dionís Guiteras, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona.

15.40h

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA DE DESENVOLUPAMENT RURAL.
A càrrec de:
· Sr. Michael Baylac, president de l’AEIAR.

16.00h

PRIMERA SESSIÓ: INVERSIONS I MOVIMENT DE CAPITAL EN SÒL AGRARI A LA UNIÓ
EUROPEA.
A càrrec de:
· Sr. Frank Proust, diputat de la Unió Europea.
Inversions de fora de la UE en temes agraris.
· Sra. Anne-Françoise Melot, cap de la unitat Lliure circulació de capital i aplicació del
dret de la UE. Moviment de capital relacionat amb temes agraris a la UE.

16.50h

SEGONA SESSIÓ: POLÍTICA EUROPEA I LEGISLACIÓ AGRÀRIA.
A càrrec de:
· Sr. Gerard Peltre, president de l’Associació International Ruralitat - Medi ambient Desenvolupament (R.E.D.). L’Agenda rural a dins de la política europea.
· Sr. Josep Pena Sant, director dels Serveis Territorials a Barcelona.
La Llei d’espais agraris catalana.

17.45h

DEBAT: SOBRE L’EVOLUCIÓ I LA NECESSITAT DE LA REGULACIÓ DEL SÒL AGRARI A
LA UE.
TAULA RODONA
Amb els ponents i:
· Sra. Sonia Callau, Diputació de Barcelona.
· Sr. Volker Bruns, president de l’Associació d’entitats de gestió de sòls i establiment
rural (Alemania).
· Sr. Emmanuel Hyest, president de la Federació Nacional de la SAFER (França).
· Sr. Albert Puigvert, gerent d’Arca.
Moderació:
· Sr. Eduard Trepat, tècnic de la Fundació del Món Rural.

18.45h

CLOENDA
A càrrec de:
· Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural.

L’ACTE ÉS GRATUÏT, CAL FER INSCRIPCIÓ PRÈVIA

PREMI AQUÍ

eduard.trepat@fmr.cat
MÉS
INFORMACIÓ: 973 22 93 60

