Diversificació agrària,
paisatge i sostenibilitat
Jornada tècnica
FALSET, divendres 24 de novembre de 2017
Fotografia: Joan Capdevila

Presentació
Us presentem una jornada informativa i
de divulgació de les diferents iniciatives
i accions de dinamització agrària
territorial que s’estan impulsant a la
comarca vehiculades com a eines de
desenvolupament local sostenible.
La jornada és divideix en tres parts.
A la primera part, es presentaran
diferents eines de planificació territorial
que s’estan impulsant, a la segona part,
es mostraran els resultats obtinguts en
els diferents estudis i projectes que
s’han realitzat durant el 2017 en l’àmbit
comarcal.
Finalment, en la tercera part és farà una
taula rodona per plantejar els principals
reptes i oportunitats que pot oferir el
treball en sinèrgia de totes les entitats
representades al fòrum

Programa
8.15 h Acreditacions
EINES DE DINAMITZACIÓ AGRÀRIA TERRITORIAL I PLANIFICACIÓ
8.45 h Benvinguda a la jornada
Il·lm. Sr. Jordi Sabaté, president del Consell Comarcal del Priorat, en nom
de les tres entitats organitzadores: Consell Comarcal del Priorat, Parc
Natural de la Serra de Montsant i PRIORITAT.
Perspectives per a la creació del banc de terres del Priorat (Resolució
del PECT)
Il·lm. Sr. Jordi Sabaté, president del Consell Comarcal del Priorat i del Parc
Natural de Montsant.
9.15 h Perspectives de la declaració del Priorat a patrimoni mundial de la
UNESCO com a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània.
Propostes de continuïtat i coordinació del fòrum agrari del priorat
Sr. Joan Vaqué, PRIORITAT.
9.30 h Proposta d’estudi de planificació del mosaic agrari comarcal amb el
canvi climàtic
Sr. Jordi Puig, L’Espigall.
10.00 h El paper del cooperativisme al segle XXI
Sra. Anaïs Sastre, Ateneu Cooperatiu.

Organització

10.30 h Pausa – cafè
PROJECTES I ESTUDIS DE DINAMITZACIÓ AGRÀRIA TERRITORIAL VERS LA
SOSTENIBILITAT 2017
11.00 h Projecte Life de sostenibilitat energètica pels cellers del Priorat
Sr. Sergi de Lamo, VITEC, DOQ Priorat, DO Montsant.
11.20 h Accions de valorització del paisatge a la DOQ Priorat
Sr. Salustià Àlvarez, president del Consell Regulador de la DOQ Priorat.
11.40 h Accions de valorització agrícola i gestió sostenible a la DO Montsant
Sra. Pilar Just Trilles, presidenta de la DO Montsant.

Col·laboració

12.00 h Projecte de dinamització de la pastura extensiva amb cabra blanca
Sr. Ricard Baqués, Consorci de la Serra de Llaberia.
12.30 h Estudi i projecte de biodiversitat cultivada a Montsant
Sr. Ferran Mestres i sra. Mireia Vilamala, PN de la Serra de Montsant.
TAULA RODONA
13.00 h Fòrum Agrari, reptes per al 2018
Moderador: Sr. Toni Orensanz, periodista.
Preguntes del públic als ponents i debat entre ponents.

Lloc de realització
Consell Comarcal del Priorat
Plaça la Quartera, 1
43730 - FALSET

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Tel.: 977 827 310 – A/e: info.pnmontsant@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
1234 / 3,00

1234 / 3,00

170455 / 4,50

