Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives
ÀMBIT 9. RURALITAT I URBANITAT: NOUS REPTES PER AL TERRITORI CATALÀ DEL SEGLE XXI
Cerquem una mirada actual i més respectuosa vers l’espai rural de Catalunya, tot incorporant aportacions
de la diversitat de persones que treballen en aquest àmbit.

METODOLOGIA DE TREBALL
Es proposen tres temes centrals de debat que es portaran en dos nivells diferents:
Aportacions individuals. Es podran trametre via informàtica (a determinar) aportacions individuals en
relació als temes de debat, en els quals es pot seguir l’índex proposat tot seguit.
Seminari de debat. Es proposa la realització dels diàlegs en un mateix dia de la setmana, hora i lloc:
dissabte, de les 10 a les 13 hores del matí, a Cervera. Començarem el dissabte dia 1 de juny de 2013.

ELS DEBATS
Es preveuen tres diàlegs, amb escales i objectes diferents, al voltant del mon agrari i en relació amb la
ciutat.
Diàlegs proposats

Seqüència de trobades

1

Dinàmiques de canvi agrari i adaptació dels espais rurals

Dissabte 1 de juny

2

El món rural davant del creixement i la difusió urbanes

Tardor 2013 a decidir

3

El canal Segarra- Garrigues, entre el projecte agrari i el
projecte de país

Hivern- primavera 2014
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1er Debat. Dinàmiques de canvi agrari i adaptació dels espais rurals.
Temes que es plantegen per a centrar el debat:
Temes centrals

Aspectes relacionats

1.1

El desenvolupament de
l’agricultura industrial i els
canvis mediambientals i
paisatgístics induïts

Les exigències de la seguretat alimentària i la producció
agrària, difusió de bones pràctiques o limitacions a
l’agricultura industrial, el control de la contaminació d’origen
agrari,...

1.2

La preservació de l’agricultura
familiar i les agricultures
alternatives

Produccions agràries i marca de territori, desenvolupament
d’artesania alimentària, circuits curts de comercialització,
promoció de l’agricultura ecològica, ...

1.3

Les accions públiques
d’acompanyament dels canvis
estructurals

L’actualització de la “Llei de reforma i desenvolupament
agrari” de 1973, banc de terres, tempteig i retracte i altres
figures d’intervenció, criteris d’actuació en concentracions
parcel·làries, la incidència territorial de la PAC i el PDR,...

1.4

Desenvolupament agrari i/o
preservació dels espais i valors
naturals

Manteniment i promoció de les activitats agràries en els espais
naturals, els valors patrimonials de l’espai agrari i la seva
promoció, encaix de la preservació de valors naturals en les
activitats agràries, Xarxa Natura 2000 i l’agricultura,...
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2on Debat. L’encaix del món rural en el creixement i la difusió urbanes.
Temes que es plantegen per a centrar el debat:
Temes centrals

Aspectes relacionats

2.1

Les limitacions i condicions del
creixement urbà en relació als espais
rurals.

La pervivència dels espais agraris periurbans, la
preservació dels sòls de valor agrari, valors
mediambientals i creixement urbà,...

2.2

La contribució de les activitats
“urbanes” al desenvolupament de les
àrees rurals.

El desenvolupament de la pluriactivitat en les
explotacions agràries, la diversificació de les activitats
agràries, noves activitats sense relació amb l’agricultura
respectuoses amb el medi,...

2.3

La implantació d’infraestructures i
serveis públics en el medi rural

Infraestructures indispensables per al desenvolupament i
benestar de les àrees rurals, la millora de la mobilitat,
infraestructures energètiques,..

2.4

Condicions d’implantació de noves
activitats en els espais rurals.

Condicions d’implantació i límits en el desenvolupament
d’instal·lacions energètiques, condicions d’ubicació i
limitacions dels centres de processament i dipòsit de
residus i activitats d’impacte elevat, grans implantacions
turístiques i/o d’oci,...

2.5

Complementaritat de l’espai i
l’activitat agrària en relació a les
funcions i necessitats urbanes.

Els horts urbans, els productes de proximitat, presència
del món agrari a l’interior de la ciutat, la intervenció de
les administracions locals...

3er Debat. El canal Segarra- Garrigues entre el projecte agrari i el projecte de país.
Temes que es plantegen per a centrar el debat:
Temes centrals

Aspectes relacionats

3.1

La incidència del regadiu en el cicle
natural de l’aigua

Els límits en la disponibilitat i ús dels recursos hídrics,
correcció de la contaminació dels medis aquàtics,

3.2

Transformació en regadiu i
desenvolupament local

La contribució de l’agricultura de regadiu al
desenvolupament local, promoció i encaix de nous usos
hidràulics, la incorporació de l’aigua a la societat de
serveis,...

3.3

Gestió de l’aigua i desenvolupament
rural

Finançament de les grans obres hidràuliques i preu de
l’aigua, la gestió integrada de l’aigua i la gestió del
desenvolupament local,...

3.4

L’encaix de Xarxa Natura 2000 amb
la transformació en regadiu

Transformació agrària i gestió d’espais o patrimonis
naturals, valoració i tractament del patrimoni natural
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precedent a la transformació,...

LLOC DE CELEBRACIÓ DELS DEBATS
Sala de Quadres de la Paeria de Cervera. Paeria de Cervera Pl. Major, 1, Cervera.
Edifici de l’Ajuntament situat a la Plaça Major (rectangle vermell del mapa), al final del carrer Major i
tocant a l’església principal de Santa Maria. És al mig del centre històric de Cervera.
Es pot aparcar a la plaça del convent de Sant Domènec (situat a l’oest) o darrera l’edifici de la
Universitat, situat al començament del carrer Major i més fàcilment accessible en cotxe.

Plànol de Cervera amb indicació del punt de celebració dels debats (rectangle vermell).
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