Condicions de
l’arrendament de parcel·les
amb finalitats ambientals
Jornada tècnica
ALFÉS, dijous 19 de juliol de 2018

Presentació

Programa

Part del desenvolupament de les
obres del Projecte Segarra-Garrigues,
correspon a la implementació de
mesures compensatòries destinades a
afavorir la recuperació dels hàbitats i
les espècies estepàries. És per això
que, des de fa alguns anys, s’estan
arrendant i gestionant parcel·les amb
finalitats ambientals. Això implica una
interacció i la necessitat d’explicar les
mesures i com es gestionen.

11.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

En aquesta jornada, organitzada
conjuntament
pel
DARP,
Infraestructures.cat i Aigües del
Segarra Garrigues (ASG), es pretén
donar a conèixer al sector tant
l’objectiu final de les mesures
correctores i compensatòries, com la
dinàmica i processos que se
segueixen en el marc de l’execució del
Projecte Segarra-Garrigues.

12.15 h Distribució de superfícies de guaret per ZEPA i la seva diferent
gestió
Sra. Carme Bernat Visa, directora ambiental d’ASG.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

11.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Hilari Guiu Sentis, alcalde d’Alfés.
Sr. Celestí Franch Masip, responsable de Concentració Parcel·laria dels
Serveis Territorials del DARP a Lleida.
11.30 h Per què l’arrendament de parcel·les amb finalitat ambiental?
La gestió dels guarets als secans occidentals
Sra. Maria Teresa Fainé Codina, coordinadora ambiental del Regadiu
Segarra Garrigues, Infraestructures.cat.

12.30 h Condicions de l’arrendament de parcel·les i conseqüències en
relació amb la DUN
Sra. Carme Bernat Visa, directora ambiental d’ASG.
13.00 h Finalització de la jornada

Lloc de realització
Sala Polivalent de l’Ajuntament d’Alfés
Plaça de la Bassa, 10
25161 - ALFÉS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de Serveis Territorials del
DARP a Lleida, Tel.: 973 246 650 - A/e: pattstlle.daam@gencat.cat

Ajuntament d’Alfés

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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