
Sessions didàctiques

10:30-11:00 
Els plans de cremes locals. Plans municipals de prevenció d’incendis
Delia Álvarez Alonso. Directora General de Prevenció d’Incendis Forestals  

11:00-11:30
Vies pecuàries 
Gabriel Varea. Direcció Territorial CAMACCDR 

11:30-12:00 Descans

Iniciatives agràries municipals

9:30-10:00  Recepció dels regidors  

10:00-10:30  Presentació de les Jornades

Jesús Ros, Alcalde de Torrent

Ramón Mampel, Secretari General LA UNIÓ

Vicent Gil, Secretari General FVMP

13:45-14:00 Cloenda

Eva Sanchis, Vicesecretaria General FVMP
Rubén Alfaro, President FVMP

Sessions d’iniciatives i experiències

12:00-12:30
Incentius fiscals per evitar camps abandonats
Javier Descalzo, regidor d’Agricultura. Ajuntament Pobla de Vallbona

12:30-13:00
Iniciativa d’Horts Socials. Integració i Agricultura
Esther Paulo. Horta del Rajolar de Betxí

13:00-13:45
Experiències de Mercats de la Terra:
Mercat de Godella. Eva Sanchis, alcaldessa de Godella
Mercat del Trenet. Robert Llorca, CDR La Safor
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Pla de prevenció d’incendis municipals

La importància de disposar d’una adequada estructura i mitjans que
permeten minimitzar les conseqüències dels efectes dels incendis
forestals, així com d’instruments de gestió que regulen l’activitat és
una qüestió que hui en dia no es posa en dubte per ningú i on el
sector agrari té un paper fonamental.
Es pot descendir a realitzar una planificació detallada de la prevenció
d’incendis forestals fins al nivell que es desitge, no obstant això,
prendre la unitat administrativa del terme municipal permet un
nivell de detall suficient que garanteix incloure tots aquells aspectes
propis i la casuístiques i les condicions concretes del territori.
El pla local de prevenció d’incendis forestals és una peça clau en la
planificació de les mesures de prevenció d’incendis forestals, que
s’articula en diferents nivells, des de l’àmbit de tota la Comunitat
Valenciana.

Vies pecuàries

La Llei 3/2014 regula les vies pecuàries i té com a finalitat
conservar i consolidar, protegir i recuperar el patrimoni pecuari
de la Generalitat amb l’objectiu de disposar d’una xarxa de
camis per a l’ús pecuari i mediambiental de les generacions
presents i futures.
Fora bo que els alcaldes i regidors coneguen el contingut de la
Llei i sobretot, allò en el que tenen competències els municipis

Bancs de Terres

Un banc de terres constitueix un recurs per als propietaris de
parcel·les amb capacitat agrícola, que suposa una alternativa contra
l'abandonament d'estos terrenys. Esta situació, a més de contribuir a
la pèrdua de superfície agrícola útil, genera un impacte negatiu en el
medi ambient, a l'incrementar el risc d'incendi, proliferació de
plagues i un risc de degradació paisatgística.
Este banc és un registre administratiu municipal que facilita el
contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació
agrícola i les persones interessades en la seua explotació i generador,
per tant, de creació de ocupació en l’àmbit agrari local.
Estos terrenys aportats al banc de terres s'ofereixen, principalment,
per a l’arrendament a persones interessades en gestionar-les
agrícolament i on els acords entre les parts són lliures.
En definitiva, els bancs de terres tenen com a objectiu principal la
posada en marxa d'un conjunt d'accions entorn del respecte i atenció
de l'entorn natural, la promoció de l'activitat agrícola, la recuperació
de parcel·les abandonades i ampliació de la superfície cultivable, la
generació de noves fórmules d'ocupació per compte propi i aliena i la
millora de la qualificació del sector, des de criteris de sostenibilitat.

Gestió terres abandonades

L'abandonament de terres i la consegüent disminució de la
superfície utilitzada per l'agricultura constitueix un problema
important per a les entitats locals. La posada en marxa de
bancs de terres està dirigida a corregir, en la mesura del
possible, esta situació.
No obstant això el problema ambiental i d’imatge del municipi
és una incidència directa i ràpida que cal corregir mentre es
gestiona i es posen en marxa bancs de terres. La incentivació
del cultiu mitjançant els impostos municipals pot ser la via.

Els mercats de la terra

Els Mercats de la Terra tenen com a objectiu crear una xarxa de
venda de proximitat d’aliments de qualitat oferts i produïts per
llauradors, ramaders i transformadors, amb productes que són
locals, de temporada, obtinguts amb processos tradicionals amb
el respecte del medi ambient i del treball, i que finalment tinguen
un preu correcte per qui els compra i per qui els produeix. Són un
punt de contacte en les relacions entre els productors i
consumidors, sent una part més dels canals curts de
comercialització.


