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Notícies rurals
Butlletí número 58 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 15 d'octubre de 2010

Tema de la quinzena
La Fundació del Món Rural planteja la recuperació i aprofitament dels
camins ramaders de Catalunya
La Fundació del Món Rural presenta el primer mapa actualitzat de camins ramaders de Catalunya des de 1951
La Fundació del Món Rural (FMR) ha coordinat un grup de treball, participat per diferents agents del món rural
i experts en camis ramaders i transhumància, que ha ampliat, millorat i actualitzat el mapa de camins
ramaders a Catalunya, que no s’havia modificat des de fa més de 50 anys. A més, s’ha elaborat un informe
que planteja un seguit de recomanacions per a la recuperació i catalogació d’aquests camins. Aquests
materials s’han presentat avui en el marc de la jornada “Els camins ramaders i la transhumància a
Catalunya”, organitzada per la FMR, en la qual també han participat diferents ponents que han analitzat
el passat present i futur dels camins ramaders i de la transhumància, així com els nous usos que es poden
donar a aquest tipus de vies.
Els camins ramaders i la transhumància son un patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic
i ecològic que és imprescindible preservar i donar a conèixer al nostre país. Així ho assenyala la llei
d’àmbit estatal 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries que regula el règim jurídic dels camins ramaders
i atorga les competències de la gestió a les Comunitats Autònomes. El grup de treball impulsat per la
FMR planteja l’elaboració d’un Pla d’Acció interdepartamental i participatiu que permeti abordar la
recuperació dels camins ramaders. A més, els experts demanen que s’adapti la llei estatal a la realitat
catalana, que és molt diferent a la resta de l’Estat espanyol, a partir del desplegament de reglaments
que desenvolupin aquesta norma legal. Les recomanacions presentades a la jornada també plantegen
una política integral per a la recuperació i l’aprofitament dels camins ramaders i la transhumància des
de vessants econòmiques, culturals i mediambientals.
Nota de premsa
Informe "Recomanacions i propostes. Camins ramaders i transhumència a Catalunya"
Mapa dels Camins ramaders a Catalunya. Eixos principals.
Programa de la jornada de presentació
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Notícies
Tàrrega acollirà un centre pioner en recerca i coneixement de regadius
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena va presidir la signatura del protocol de
creació del Centre de Regadius de la Mediterrània (REGMED) que tindrà seu a Tàrrega. Més info.
Nou impuls al Centre Interactiu del Peix per divulgar el món del peix
La Generalitat i el Gremi de Consignataris Majoristes del Peix i Marisc Fresc i Congelat de Barcelona i
Província han signat un conveni de col·laboració per a la promoció dels productes pesquers. Més info.
El sector làctic, un exemple de mercat agrari mal gestionat segons MOMAGRI
El Moviment per una Organització Mundial de l’Agricultura (MOMAGRI) ha posat el sector làctic com a
exemple de mercat agrari mal gestionat, arran de la inestabilitat en els preus dels ultims anys. Més info.
Tarragona acollirà la Conferència Europea de la Junior Chamber International
La Jove Cambra de Catalunya organitza de l‘1 al 4 de juny de 2011 a Tarragona la Conferència Europea de
la Junior Chamber International, trobada que acollirà més de 2.500 delegats procedents de més
d’una quarantena de països. Més info.

Iniciatives rurals
La Fundació Alícia presenta la campanya de divulgació de l’albergínia blanca
La Fundació Alícia ha presentat aquest estiu una campanya de divulgació de l’albergínia blanca, una
varietat tradicional originària de la comarca del Bages. Més info.

Agenda
Atenció a la dependència i noves oportunitats pel món rural català: El proper 27 d'octubre es presenta
a Reus els reusltats de la recerca "On hi ha més demanda i més oportunitats? Detecció de necessitats i
proposta de models empresarials des del cooperativisme agrari", un estudi impulsat per la Fundació del
Món Rural (FMR). En el marc de la presentació diferents ponents analitzaran les oportunitats que per al
món rural representa l'atenció a les persones en situació de dependència. Més info.
Comarkalada de la Noguera: La Comarkalada és el nom que rep la Trobada Jove de la Noguera, que
enguany arriba a la cinquena edició i es celebrarà a Penelles els dies 16 i 17 d'octubre de 2010. Més info.
7è Taller Biennal d'Avenços en Estudis Energètics 2010 (BIWAES): Entre el 19 i el 21 d’octubre tindrà
lloc a Barcelona la trobada d’aquesta biennal que aquest any porta per títol “Podem trencar amb l'addicció
a l'energia fòssil?”. Més info.
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XIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa Zaragoza: Els propers 21 i 22
de octubre de 2010 tindrà lloc a Saragossa aquesta trobada d’investigadors en economia social i
cooperativisme. Més info.
Campo adentro. Arte & agriculturas y medio rural: Aquesta conferència internacional, que té lloc a
Madrid del 21 al 23 d'octubre, és un espai de reflexió i transmissió d'informació sobre l'estat de la qüestió
rural, la recent recerca teòrica sobre art i paisatge, la pràctica de les intervencions artístiques
contemporànies relacionades amb la ruralitat, etc, abordat des de la multidisciplinarietat. Més info.

Bibliorrural
Desarrollo rural y despoblación en Galicia: escenarios y desarrollos de futuro: El número 9 de la
revista AFER d’Estudis sobre Despoblament i Desenvolupament Rural, recull aquest article d’Alberto Saco
referit al cas gallec. Més info.
10 Años de PILOT: Aquest document és una selecció dels ponents que han participat als Fòrums PILOT
(2001-2009) com a part de programa EMPRESA de l’Institut Aragonés de Foment. Més info.
Dimé cómo lees y te diré cómo te alimentas: Aquest estudi, elaborat pel Centre de Referència CDO/GDA,
en col·laboració amb l’institut de recerca sociològica Random, analitza les claus interpretatives del
consumidor sobre els principals sistemes d’etiquetatge nutricional. 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 cancel·lació adreçant-vos a fmr@fmr.cat o al telèfon 973229360.
Fundació del Món Rural
Avinguda Prat de la Riba, 27, altell 1a, Lleida
Telf: 973229360
Fax: 973229365
correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriures enviar un correu electrònic amb el assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat
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