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Tema de la quinzena
Un estudi proposa nous filons d’ocupació per a les dones rurals catalanes
L’informe està impulsat pel projecte Rudona que coorganitzen la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany i ha estat
subvencionat pel Departament de Treball i amb la collaboració del Departament d’Agricultura
L’informe “Noves oportunitats d’ocupació per a les dones rurals catalanes” elaborat pel Grup de Recerca en Desenvolupament Rural de la
Universitat Autònoma de Barcelona (DRUAB), aporta una aproximació als àmbits on potencialment es pot crear més oferta laboral per a
dones rurals. L’estudi ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, en el marc del projecte
Rudona, que ha estat finançat pel Departament de Treball i el Fons Social Europeu i que ha comptat amb la collaboració del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
L’informe estableix un full de ruta sobre com cercar aquests nous jaciments a escala del món rural i per palliar la subrepresentació de la
dona en el mercat laboral. Aquest estudi implica, llavors, un enfocament rural que fins ara no s’havia realitzat dels nous jaciments que al
1993 va proposar la Comissió Europea. Les comarques escollides per realitzar l’estudi són L’Alt Urgell, el Berguedà, i la Terra Alta com a
representants de diferents models de ruralitat.
Balanç del projecte Rudona
En el marc de la presentació de l’estudi es va fer balanç dels tres anys de projecte Rudona, una iniciativa que ha permès fer aportacions
a partir de la recerca i processos participatius per definir les claus pel foment de l’ocupació femenina al món rural català i per detectar les
necessitats laborals d’aquest collectiu. L’objectiu del projecte era donar resposta a necessitats de les dones rurals a partir d’un servei
integral que permeti facilitar l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció professional i a unes millors condicions de treball.
Nota de premsa
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Notícies
Es presenten els Premis de narrativa, assaig i periodisme 'Món rural', impulsats per la Fundació del Món Rural
La Fundació del Món Rural (FMR) va presentar el passat 3 de desembre la primera edició dels Premis de narrativa, assaig i periodisme
“Món rural” a Lleida, a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La dotació econòmica dels premis és de 3.000 euros per a les
categories de narrativa i assaig i de 1.500 per a periodisme. Es poden entregar obres per a participar fins l'1 d'abril de 2010 i l'entrega
de premis es farà el 13 de maig de 2010. Nota de premsa. Bases dels premis
L'Altes de la nova ruralitat arriba a les escoles
El passat 4 de desembre es va presentar la nova web i el material didàctic de l'Atles de la nova ruralitat destinat als cursos de primària i
que ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural, el Departament d'Educació, la Universitat de Lleida, i el Centre de Suport a la
Innovació i Recerca Educativa de les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia. Nota de premsa. Nova web del material didàctic.
S’impulsa un nou programa d'investigació en cultius energètics
L’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària crearà una unitat experimental per a la investigació i
desenvolupament de cultius energètics (Ucena), on s'assajaran els diferents cultius energètics triats per a la producció de
biocombustibles. Més info.

La crisi del camp
Dues informacions d’El País i d’Expansión analitzen la situació del camp a l’Estat espanyol a partir de les protestes del 20 de novembre i
de l’inici de negociacions entre els sindicats agraris i el Govern espanyol. Reportatge: El campo reclama a Zapatero un pacto de Estado
para el sector. Reportatge: Pataleo histórico del campo para salir de la "ruina total".

Iniciatives rurals
Turisme rural de darrera hora
L’Associació d’Autònoms de Turisme Rural (Autural) ofereix als seus clients la opció de trobar ofertes de darrera hora en qualsevol part
de l’Estat espanyol. Més info.

Bibliorural
Dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya 2009: El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural edita aquest
quadríptic amb les dades bàsiques de l’agricultura, la pesca, els usos del sòl i l’agroindústria del territori català. Més info.
Guía de Compras Públicas de Madera Sostenible: L’Associació Espanyola d’Importadors de Fusta (AEIM) ha editat, amb el
recolzament del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí la primera “Guía de Compras Públicas de Madera Sostenible”. Més info.
"Serie de Indicadores" del MARM: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí publica aquest estudi dedicat a estudiar la
conjuntura actual del sector agroalimentari que inclou noves seccions vinculades al territori i al mediambient. Més info.

Agenda

‘Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?’: Tortosa acull el proper 16 de desembre una nova jornada sobre
emprenedoria al món rural. L’acte s’emmarca dins del projecte Rural Activa impulsat per la Fundació del Món Rural, per promoure
l’emprenedoria en les zones rurals. Més info.
Els usos de l’aigua en la història. De l’antiguitat als nostres dies: En el marc del V Congrés d’Història Agrària els dies 15,16 i 17
de desembre es desenvoluparà a Barcelona aquesta trobada sobre els usos de l’aigua. Més info
Cal externalitzar la producció d’aliments?: Aquesta conferència a càrrec de Jordi Peix i Massip, expert en temes agraris i exdirector
del Dept. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tindrà lloc el dimarts, 15 de desembre a les 19:30h a la seu de l’Ateneu Barcelonés. Abordarà
temes com ara el valor estratègic de l’agricultura o el seu paper a l’hora de vertebrar el territori. Més info.
La via de la fusta: Aquest cicle de jornades organitzades per l’Ajuntament de Llavorsí entre el 17 i el 20 de desembre de 2009 pretenen
donar continuïtat a un projecte de desenvolupament local a partir de la fusta i els recursos del bosc, endegat l’any 2007. Més info.

Notícies rurals és el butlletí electrònic quinzenal de la Fundació del Món Rural. Heu rebut aquest correu perquè la vostra adreça està
inclosa en un fitxer automatitzat de la Fundació, destinat a oferir-vos informació sobre l’actualitat del món rural català i la nostra
activitat com a fundació. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancellació
adreçant-vos a fmr@fmr.cat o al telèfon 973229360.
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