SORTIDA TÈCNICA DE CUSTÒDIA AGRÀRIA
CULTIVANT SINÈRGIES: CUSTÒDIA AGRÀRIA A L’ALT EMPORDÀ

Data: 10 de novembre de 2012
Durada: de 9:30 a 14:00
Punt de trobada: Plaça del Sol de Figueres a les 9:30. mapa
Aforament màxim: 25 persones (Cal inscripció a agraria@custodiaterritori.org)

INTRODUCCIÓ
La custòdia agrària es basa en un Acord de Pràctiques Agràries Sostenibles a l’Empordà,
un acord voluntari entre una finca privada, l'IAEDEN i el GOB Menorca, per tal de cercar una
ajuda mútua que pugui beneficiar als objectius de les dues parts.
Són acords que parteixen del convenciment dels aspectes positius que se'n poden derivar
d’una col·laboració mútua, i que es formalitzen amb la signatura d’un conveni privat adaptat a
cada cas, en el qual el productor es compromet a dur a terme un seguit de mesures de
preservació i millora ambiental. Aquestes mesures tenen com a objectiu la conservació dels
valors naturals de la finca, la seva diversitat, tant agrària com ambiental i la utilització dels
mètodes de producció més respectuosos amb el medi. Alhora que preserva i potencia el valor
històric de la finca.
Com a contrapart la IAEDEN i el GOB Menorca es comprometen a assessorar en l'aplicació de
les mesures i a col·laborar en la promoció dels productes i la finca, a fi d'aconseguir ajuts
directes, treballar per la diversificació de vies de comercialització dels productes, treballar per
un reconeixement del producte de proximitat com a producte de qualitat i de la terra.
Aquesta sortida té l'objectiu que els participants coneguin el projecte “Cultivant sinèrgies” que
està duent a terme la IAEDEN i el GOB Menorca. Es visitarà la finca vitivinícola de Can Torres
situada a Vilartolí al municipi de Sant Climent Sescebes. A més de les vinyes, aquesta finca
disposa de valors naturals i culturals molt importants com dolmens, menhirs, els estanys
temporals de la Gutina..., i un entorn paisatgístic de gran qualitat.

PROGRAMA
9:30h- Trobada a la Plaça del Sol de Figueres per anar tots junts a la finca de Can Torres.
10:00h- Arribada a la finca.
10:30h- Presentació del projecte “Cultivant sinèrgies” a càrrec del grup de treball de custòdia
agrària de l’IAEDEN.
11:00h- Esmorzar amb productes de les finques en custòdia de la comarca.
11:30h- Visita a la finca de Can Torres a càrrec dels productors
14:00h- Final de la visita.

Per més informació i inscripcions: agraria@custodiaterritori.org.

