La Carta del paisatge de les
Garrigues
Un desig possible? Passos a fer

Jornada tècnica
LA GRANADELLA, dimarts 21 d’abril de 2015

Presentació

Programa

L’any 2014, ja es va organitzar una
jornada informativa referent a la Carta
del paisatge com a eina per donar
valor afegit a la comarca de les
Garrigues.
Amb
aquesta
nova
proposta de debat volem anar
concretant millor els avantatges de
tenir redactada i aprovada una Carta
del paisatge en un territori com el de la
comarca de Les Garrigues, així com
els passos a fer per la posada en
marxa del procés de creació d’una
Carta del paisatge.
És
amb
aquest
objectiu
que
l’Associació pel Foment del Turisme a
Les Garrigues i el Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural, amb el
suport de l’Observatori del paisatge de
Catalunya us conviden a participar en
aquesta sessió.

19.00 h Benvinguda i salutació. 10 anys de l’Observatori del paisatge de
Catalunya. Utilitat de tenir una Carta del paisatge de les Garrigues
Sr. Pere Sala, Observatori del Paisatge de Catalunya.
19.15 h Experiències:




PRIORAT. Candidatura paisatge del Priorat a Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO
Sra. Roser Vernet, candidatura paisatge del Priorat.
Pla del paisatge de Cervera i Pla del paisatge de La Granadella
Sr. Sergi Saladié, geògraf.

19.45 h Propostes dels requisits que hauria de complir una Carta del
paisatge de les Garrigues
Sr. Ramon Queralt, consultor ambiental.
20.00 h Passos a seguir per a l’elaboració de la Carta del paisatge de les
Garrigues: Debat
Sr. Pere Sala, Observatori del paisatge de Catalunya.
Sr. Sergi Saladié, Universitat Rovira i Virgili.
Sra. Roser Vernet, candidatura paisatge del Priorat.
Sr. Ramon Queralt, consultor ambiental.
Moderador: Sr. Ramon Baró Cerqueda, director de l’Escola Agrària de
les Borges Blanques.
20.45 h Cloenda de la jornada
Sr. Anton Bundó, Associació pel Foment del Turisme de les Garrigues.

Organització

Lloc de realització

Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Associació pel Foment del Turisme a
Les Garrigues

Col·laboració

Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
Plaça de la Independència, 1
LA GRANADELLA

Inscripcions

Observatori del Paisatge de Catalunya

Ajuntament de
La Granadella

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola de
Capacitació Agrària de Les Borges Blanques (Tel.: 973 143 169 – A/e:
ramon.baro@gencat.cat).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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