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Jornada Projecte AGRIPROXI
Dijous 26 d’abril, a Foix (Ariege, França)
Els socis del projecte AGRIPROXI us conviden a compartir les experiències desenvolupades a favor de
l’agricultura local i de proximitat a les jornades que es realitzaran el proper dia 26 d’abril de 2012 a Foix
(Ariege, França).
Agriproxi és un projecte realitzat en el marc del programa de cooperació transfronterera POCTEFA (EspanyaFrança-Andorra) que reuneix 8 socis al voltant de l’agricultura de proximitat, els circuits curts i la sensibilització
de tots els actores que participen en la gestió dels espais agraris.
L’objectiu principal del projecte AGRIRPOXI consisteix en compartit experiències entre les diferents regions
participants i desenvolupar noves actuacions. El projecte AGRIPROXI es va iniciar el dia 1 de maig de 2009 i
finalitzarà el proper 30 d’abril. Durant aquests tres anys els socis del projecte han desenvolupat diferents plans
d’acció sobre sensibilització, nous circuits curts de comercialització i eines d’anàlisi agroterritorials.
El projecte AGRIPROXI s’organitza al voltant de tres eixos:
Eix 1. Comunicar sobre la identitat dels espais agrícoles i sensibilitzar el conjunt d’actors urbans i rurals
sobre el rol i les funcions de l’agricultura de proximitat.
Eix 2. Valorar les produccions agrícoles amb noves formes de comercialització en circuits curts.
Eix 3. Promoure les eines urbanístiques per la conservació dels espais agraris
Amb aquestes jornades es vol fer balanç de les accions desenvolupades i intercanviar els resultats amb altres
professionals del sector implicats.
Per més informació : www.agriproxi.net

INSCRPCIONS:
Inscripció OBLIGATORIA abans del 16 d’abril. Preu del dinar: 18 €.
Enviar la butlleta d’inscripció (al final d’aquest document) a: agriproxi@ariege.chambagri.fr;
(telef. 0033 (0)5.61.02.14.45)

LLOC:
L’Estive, Scène nationale de l’Ariège, 20 avenue du général de Gaulle 09000 FOIX – France

UE – FEDER
PROGRAMA DE LA JORNADA (*):
09H30 – 10H ACULL DELS PARTICIPANTS.
10H – 12H30 INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES EN EL PROJECTE.
Introducció general:
“El Projecte AGRIPROXI: objectiu i el d’acció”. - Chambre d’Agriculture de l’Ariège (cap de fila del projecte)
Eix 1 : Sensibilització 10H – 11H
Primera fase d’intercanvis de les experiències de cada soci.
o Ajuntament de Lleida – “Base de dades d’experiències de sensibilització i valorització dels espais
agraris”.
Accions de sensibilització sobre l’activitat agrícola
o Ajuntament de Lleida – “Benvinguts a l’Horta de Lleida”.
o Consell Comarcal del Pallars Sobirpa - “Del tros al plat”.
Eix 2 : Comercialització en circuits curts.
Estudis realitzats sobre l’oferta i la demanda en productes agroalimentaris comercialitzats en circuits curts
(diagnòstic comparat)
o Chambre d’Agriculture du Roussillon - Estudi de l’oferta de productes a la regió.
o Chambre
d’Agriculture
des Hautes – Pyrénées - Estudi comparat oferta/demanda per
l’aprovisionament de la restauració col·lectiva.
Noves formes de comercialització en ciruits curts destinats a la població local
o Chambre d’Agriculture de l’Ariège - “Forum productors – consom’actors” per afavorir la creació
d’associacions del tipus AMAP.
Noves formes de circuits curts destinats a la població turística
o Parc Agrari del Baix Llobregat – “Holeriturisme”.
o Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération – “Les Patios gourmands”.

12H30 – 14H30 BUFFET – INTERCANVS INFORMALS AMB ELS RESPONSABLES DEL PROJECTE.
14H30 – 15H30 CONTINUACIÓ.
Eix 3 Planificació territorial i agricultura
Promoció dels diagnòstics agrícoles com a eina per l’anàlisi de l’agricultura a l’hora de desenvolupar plans
territorials.
o Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne - “Fulletó de sensibilització comú sobre els reptes de
l’agricultura”.
o Chambre d’Agriculture de l’Ariège – “Diagnòstic agrícola i concepció d’una eina de control dels
terrenys hortícoles”.
o Parc Agrari del Baix Llobregat – “La carta de l’agricultura periurbana”.

15H30 – 16H CLAUSURA DELA JORNADA.

(*) Servei de traducció simultània francès <> castellà
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LES PONÈNCIES :
Chambre d’Agriculture de l’Ariège - « pàgina web agriproxi www.agriproxi.net »
Aquest web està dedicat al projecte AGRIRPOXI i recull el conjunt d’experiències desenvolupades en el
projecte, amb un gran nombre d’articles i de documents de referència. Amb l’objectiu de continuar treballant
pel projecte, cada any es publicarà un document per informar de la continuïtat de les accions.

Ajuntament de Lleida – “Valorització de l’Horta de Lleida”
Les actuacions de valorització de l’Horta de Lleida (espais agrícola periurbà que rodeja la ciutat de Lleida) es
basa en les següents accions: cap de setmana de portes obertes a les explotacions de l’Horta « Benvinguts a la
Horta » ; mercat mensual de venda directa « De la Horta a la Taula »; xarxa d’horts escolars; construcció de 54
horts familiars a l’Horta de Lleida...

Consell comarcal du Pallars Sobirà – “Del tros al plat”
Iniciatives dinàmiques per promoure el producte local en una zona de muntanya: trobades entre escoles i
productors, visites a explotacions, tallers dels gust i de cuina, fulletons difusió dels artesans alimentaris,…

Chambre d’Agriculture du Roussillon – «Estudi de l’oferta de productes agrícoles comercialitzats en
circuits curts»
Estudi de la situació actual i anàlisi de les diferents estratègies comercials dels diferents sectors en un entorn
de proximitat.

Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées - « Anàlisi comparat de Oferta/Demanda per
l’aprovisionament de la restauració col·lectiva»
La restauració col·lectiva representa avui dia una sortida comercial amb moltes possibilitats. Varies actuacions
dels socis del projecte han anat en aquesta direcció a través d’estudis que estimen l’oferta disponible de
productes locals i la demanda potencial de consum.

Parc Agrari del Baix Llobregat – « Holeriturisme »
L'Holeriturisme es un turisme que te com a objectiu posar en contacte el ciutadà amb l¡’espai agrari, el
producte i el productor. És un turisme de proximitat que permet al consumidor de descobrir un espai agrícola,
de tocar i degustar el producte i de trobar-se amb l’agricultor que l’ha produït.

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération – « Les Patios Gourmands »
Els « Patios Gourmands » són una actuació original amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni agrícola al
públic turístic de Perpinyà, a partir dels productes agroalimentaris emblemàtics del territori.

Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne – Fulletó col·lectiu « l’agricultura de proximitat, una
oportunitat pels nostres territoris »
A través d’exemples concrets, aquest document explica als responsables polítics la importància de l’agricultura
i de com participa a l’ordenació dels territoris i a l’economia local. Volíem mostrar que l'anàlisi dels
territoris és un requisit previ per al desenvolupament de les accions eficaces que responen als problemes
territorials.

Parc Agrari del Baix Llobregat – “La Carta de l’agricultura periurbana “
…per la preservació, l’ordenació i el desenvolupament i la gestió dels espais agrícoles periurbans.
Per equilibrar desenvolupament urbà i agrícola, el Parc agrari del Baix Llobregat a redactat la carta de
l’agricultura periurbana que identifica els grans principis a favor d’una agricultura local periurbana.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Jornada Projecte AGRIPROXI
Dijous 26 d’abril, Foix (Ariege, França)

NOM I COGNOM : ……………………………………………………………………………………………………
ENTITAT / EMPRESA : …………………………………………………………………………………….
ADREÇA ………………………………………………………………………………………………………………

S’inscriu a la « jornada Agriproxi »
Es quedarà al dinar – “buffet fermier” (18 €)

