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Previsualización HTML

Notícies rurals
Butlletí número 49 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 16 d'abril de 2010

Tema de la quinzena
S’aprova per unanimitat l’aposta per un pacte nacional per l’agricultura
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Lleina, va proposar, en el decurs del
debat monogràfic del passat 14 d'abril al Parlament, la posada en marxa d’un Pla Estratègic Nacional de Suport
a l’Agricultura i l’Alimentació. Aquest pla serà interdepartamental, de vuit anys de durada i amb
l’objectiu d’impulsar la competitivitat, la formació, la innovació, la internacionalització, la comercialització i
la conscienciació dels ciutadans. Un dels objectius marcats és que aquest pla sigui una eina estable més
enllà dels temps polítics i que estigui consensuat per totes les forces polítiques de l’hemicicle català. La
proposta va ser aprovada per unanimitat dels parlamentaris i ara s’ha d’enllestir aquest pacte.
A banda d’aquest consens, els grups que donen suport al Govern han aconseguit consensuar un
document unitari que aplega més d’un centenar de mesures agrupades en set grans eixos com són la
nova Política Agrària Comuna (PAC), el desenvolupament rural sostenible, la innovació o l’Administració
agrària que concreten l’acció del Govern al respecte.
Intervenció del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena
Totes les intervencions al debat sobre agricultura
El Govern aprova un Pla de xoc per a l’agricultura
Quadre de comandament Agroalimentari i Rural
'El pes de l’ocupació del sector agroalimentari a Catalunya: una primera aproximació'
I si parlèssim d’intervenció?
Infocruc: Els preus dels aliments: una qüestió de justícia

Notícies
Les espigues informaran sobre els serveis del turisme rural català
S’ha presentat recentment el nou model de categorització del turisme rural per espigues, d’adscripció
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voluntària pels establiments, que té per objectius consolidar el turisme rural català, ajudar a fidelitzar el client
i millorar la promoció exterior. Més info.
El Govern posa en marxa una xarxa rural de teletreball per generar ocupació als Pirineus
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presentar a principis d’aquest mes
d’abril la Xarxa de Centres Rurals de Teletreball per generar ocupació als Pirineus mitjançant
les telecomunicacions i la societat de la informació. Més info.
Programa pilot de desenvolupament rural sostenible a Catalunya
El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ha signat un conveni de col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya per a impulsar un programa pilot de desenvolupament rural sostenible a les comarques de la
Terra Alta, Garrigues-Segrià, Segarra, Pallars Sobirà i les Zones d'Especial Protecció per als Ocells de la Plana
de Lleida. Més info.

Iniciatives rurals
Una empresa andalusa ven el seu oli d’oliva verge extra mitjançant màquines expenedores
La marca d’oli Conde de Argillo, de Mancha Real (Jaen) ha dissenyat una nova estratègia de
comercialització basada en la distribució a partir de màquines expenedores d’ampolles d’oli d’oliva verge, a
un centre comercial de Madrid. Més info.

Agenda

Jornades COETAPAC 2010: Cada setmana des del 25 de març fins al l’11 de juny se celebrarà una jornada
en el marc del projecte “L’enginyeria tècnica agrícola treball per al futur. L’agricultura cap a l’horitzó
2020”. Aquestes estan organitzades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; el Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, i la Fundació d’Enginyeria Agrícola
Catalana. Més info.
I Fòrum Internacional de Transport Rural: Transport a la Demanda: El proper 21 d’abril a tindrà lloc
al Centre de Congressos de Valladolid el primer Fòrum de transport rural d’àmbit internacional que
pretén aprofundir en les problemàtiques d’aquest sector. Més info.
Bióptima III Fira Internacional de Biomassa i serveis energètics: El Recinte Provincial de Fires
i Congressos de Jaén acull aquesta fira els propers 22 i 24 d’abril que se centrarà en dos eixos temàtics:
la biomassa i els serveis energètics. Més info.
"Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes”:
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Col·loqui organitzat per l'Institut d'Estudis Territorials, la Societat Catalana de Geografia i la Casa de
Velázquez sobre les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. L’acte tindrà lloc a Barcelona,
els dies 19 i 20 d'abril del 2010, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Més Info.

Bibliorrural
Study on Employment in Rural Areas: Un interessant document impulsat per instàncies comunitàries que
se centra en l’ocupació de joves i dones a les àrees rurals de la Unió Europea. Més info.
Guía empresarial de promoción de la aplicación de la sostenibilidad en el cultivo de
plantas aromáticas y medicinales: Aquesta guia pretén donar unes quantes pautes a aquelles persones
que estiguin interessades en iniciar una activitat empresarial en l’àmbit agro-forestal amb plantes aromàtiques
i medicinals. Més info.
La Glacera d'Aneto. Efectes del canvi climàtic en imatges: Un seguiment gràfic de gairebé 300
fotografies dels darrers 30 anys que testimonia els efectes del canvi climàtic als Pirineus. 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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