Experiències de custòdia
agrària

La custòdia agrària com a eina de
compromís ambiental i social
Seminari tècnic
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, 21 de març de 2015

Presentació
La
custòdia
agrària
pretén
compatibilitzar la gestió agrària i la
seva viabilitat econòmica amb la
conservació dels valors naturals.
Per tal d’aconseguir-ho, des de la
IAEDEN a l’Alt Empordà se signen
acords de bones pràctiques agràries
amb pagesos/es que es comprometen
a
treballar
activament
en
la
conservació de la biodiversitat.
Tots nosaltres com a consumidors,
hauríem d’exercir l’acte quotidià de
consumir de manera conscient i amb
esperit crític, ja que en definitiva estem
impulsant el model de producció
agrària i de maneig de l’espai agrari.
L'objectiu de la jornada és la difusió
d'experiències existents de custòdia
agrària, així com experiències de
col·laboració entre diferents sectors i el
món agrari. També, es posarà especial
èmfasis en com la custòdia agrària pot
esdevenir un dels punts de trobada entre
productors responsables i consumidors
conscients.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de custòdia agrària de
la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
(IAEDEN).
10.15 h La custòdia agrària com a eina de conservació de la biodiversitat
Sra. Montse Pascual, ambientòloga i coordinadora del grup de treball
de custòdia agrària de la IAEDEN.
11.30 h Pausa
12.00 h La sobirania alimentària com a paradigma de futur
Sr. Gustavo Duch, veterinari i col·laborador revista Sobirania
Alimentària.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de custòdia agrària de
la IAEDEN.

Lloc de realització
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries
Carrer de Sant Francesc, 5-7
17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES
www.ecomuseu-farinera.org

Col·laboració
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
agroterritori@iaeden.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

849 / 3,50
1234 / 3,00

