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9.00 h

9.30 h

9.45 h 

10.15 h

11.15 h

RECEPCIÓ
i lliurament de la documentació.

INAUGURACIÓ
a càrrec de:
• Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu, consellera del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

PONÈNCIA PRINCIPAL
La necesidad de garantizar el acceso a las tierras y a las edificacions en desuso. A 
càrrec de la Sra. Isabel Álvarez, responsable d’incidència política de la Xarxa Urgenci.

TAULA D’EXPERIÈNCIES 1 
Àmbit català. Modera: Sra. Vanesa Freixa, membre de Terra Franca.
• Un Banc de Terres a escala municipal: l’experiència de Vilafranca del Penedès. 

A càrrec de la Sra. Marta Vallès, del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès.

• Un Banc de Terres a escala comarcal: l’experiència del Parc Natural del Mont-
sant i del Priorat. A càrrec de la Sra. Mireia Vilamala, tècnica del Parc Natural.

• Un Banc de Terres en l’àmbit empresarial: el cas de Fruits de Ponent. A càrrec 
del Sr. Josep Presseguer, gerent de Fruits de Ponent.

• Un Banc de Terres en l’àmbit associatiu: el cas de Terra Franca. A càrrec del Sr. 
Jordi Martí, membre de Terra Franca.

PAUSA CAFÈ



11.30 h

12.30 h

13.30 h

13.45 h

TAULA D’EXPERIÈNCIES 2
Experiències en altres regions. Modera: Sr. Eduard Trepat, tècnic de la Fundació del 
Món Rural.
• O Banco de Terras de Galicia. A càrrec del Sr.  Alejandro Sánchez, subdirector de 

mobilitat de terres de l’Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
• El Banco de Tierras en Asturias (Comisión Regional del Banco de Tierras). A càrrec 

del Sr. José María Rodríguez, del Banco de Tierras del Principado de Asturias.
• L’experiència de Terre de Liens (França). A càrrec del Sr. François Dubreuilh, 

administrador de Terre de Liens al Llenguadoc-Rosselló.
• El cas de les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SA-

FER) (França). A càrrec del Sr. Michel Baylac, president de la SAFER Gascogne 
Haut-Languedoc.

COL·LOQUI
sobre gestió i mobilització de terres i edificacions agràries en desús.

CLOENDA
a càrrec de:
• Sr. Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural.

DINAR
a peu dret per a tots els
assistents (gratuït, cal
confirmar assistència).



L’objectiu principal d’aquesta jornada és debatre al voltant de la necessitat i la possibilitat 
de garantir l’accés a la terra i a edificacions agràries abandonades a futurs pagesos perquè hi 
puguin desenvolupar activitat agrària. 

El creixent nombre de persones interessades a desenvolupar un projecte agrari, així com 
l’evident abandonament de terres i edificacions agràries en desús, com a conseqüència de la 
manca de relleu generacional, la planificació urbana no desenvolupada i una baixa produc-
tivitat fan que la gestió d’aquests recursos sigui necessària per garantir la sostenibilitat al 
món rural. 

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 i edificacions agràries pos-
sible.

Creiem, per tant, interessant de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta temàtica, amb 
la finalitat d’aportar més eines i recursos a la societat pagesa a partir de diferents projectes 
vigents en el territori català (Taula 1) i en altres regions (Taula 2). El debat conjunt entorn 
d’aquestes experiències pretén ajudar a contrastar opinions i desenvolupar futures eines de 
gestió.

Inscripció prèvia gratuïta: http://bit.ly/2pGEwtu

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 973 229 360.
Es comptarà amb servei de traducció simultània.

Organitza: Col·labora: Amb el suport de:

http://bit.ly/2pGEwtu

