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Tema de la quinzena
Un 21% dels consumidors de productes ecològics tenen previst augmentar el consum
en els pròxims sis mesos
En un any de crisi, el sector ecològic creix en nombre de productors, d'hectàrees
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena va manifestar el passat 9 de febrer que malgrat la situació de crisi
econòmica, es constata que el consum de productes alimentaris ecològics té un públic fidel que no ha deixat de consumir-los, tot i ser
una mica més cars. “Aquest fet ens referma que ens trobem davant un mercat estable amb una important projecció de futur, ja que un
21% dels consumidors de productes ecològics han afirmat que tenen la intenció d’augmentar el consum d’aquests aliments en els
propers 6 mesos, sobretot verdures, llegum, carn i fruita”, ha dit LlenaAquest és un dels resultats del Baròmetre de percepció i consum
dels aliments ecològics 2009, realitzat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a través de l'empresa TNS Demoscopia. També van assistir la
directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel, i del president del Consell Català de la Producció Ecològica, Daniel Valls,
A través d’aquest estudi s’ha pogut constatar que gairebé la meitat de la població catalana, un 47,4%, ha consumit alguna vegada
aliments ecològics, el 31% amb freqüència mensual i el 17,8% de forma setmanal. Un 38,6% dels consumidors ecològics declaren que
es gasten entre un 15 i un 30% de la despesa setmanal total d’alimentació en aliments ecològics. La motivació principal per a la compra
d’aliments ecològics és la salut (66,3%), per damunt del gust, la qualitat o les raons mediambientals, mentre que els principals motius
adduïts per al no consum d’aliments ecològics són el preu excessiu (40,7%) i la difícil localització del punt de venda (35,2%), entre
d’altres qüestions.
Pla d’Acció per a l’Alimentació i Agricultura ecològica
La realització d’aquest estudi forma part del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012. L’objectiu fonamental
del Pla, que compta amb un pressupost de gairebé 37 milions d’euros i 105 accions, és promoure les produccions i el consum de

productes i aliments ecològics a Catalunya, aprofitant la bona salut d’aquest sector en els darrers anys, els beneficis socials i ambientals
que aporta aquest sistema de producció, i la qualitat dels productes obtinguts.
Malgrat la crisi, les produccions ecològiques avancen, com ho mostra el fet que durant el 2009 s’han inscrit 240 nous operadors, dels
quals 198 productors i 45 elaboradors. Això suposa un increment del 13,6% en el darrer any. Amb aquestes incorporacions, a Catalunya
s’ha arribat als 1.431 empreses certificades. D’altra banda, també ha augmentat un 13,9% la superfície inscrita, ja que s’ha passat de
62.331 hectàrees a 71.513 hectàrees.
Nota de premsa
Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics
Organismes i acció pública
FAO - Web del Grup Interdepartamental de l'Agricultura Orgànica
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Agricultura Ecológica
Apartat d'Agricultura Ecológica de la Unió Europea
Web d’Agricultura Ecològica del Departament d’Agricultura de Catalunya
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Pla d’acció de la Producció Agrària Ecològica
Llibre Blanc de la Producció Agrària Ecològica
Estadístiques de Producció Agrària Ecològica

Notícies
Enesa inclourà a les assegurances agràries els efectes del canvi climàtic i els riscos de mercat
L’Entitat Estatal d ‘Assegurances Agràries (Enesa) estudia impulsar nous tipus d’assegurances per a conreus energètics i que cobreixin
els productors dels efectes del canvi climàtic i dels riscos de mercat o d’incendis. Enesa. Més info.
Una web ven pobles abandonats a Galícia
A Galícia la web www.aldeasabandonadas.blogspot.com ven nuclis rurals abandonats per una mitjana de 80.000 euros i en tramita les

gestions amb els propietaris. Només a la província de Lugo hi ha 600 aldees despoblades. Reportatge Se vende aldea
La mujer da vida al medio rural
En aquest reportatge del diari El País explica com les dones rurals revitalitzen les economies locals amb el recolzament públic a partir de
la creació de noves empreses. Més info.

Iniciatives rurals
Receptes de cuina de productes amb DOP o IGP

La Fundació Alicia i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural han collaborat per posar a disposició de la població un
receptari de cuina tradicional al voltant de productes de qualitat. Més info. El receptari en català.

Agenda
El proper Premis de narrativa, assaig i periodisme 'Món rural': La Fundació del Món Rural (FMR) convoca la primera edició dels
Premis de narrativa, assaig i periodisme “Món rural” . Bases dels premis
Ara Coop dóna suport a la constitució de noves cooperatives: Ara Coop, organitza els dies 3 i 17 de febrer, i el 3, 17 i 31 de març
sessions informatives i de resolució de dubtes sobre les principals característiques de l’empresa cooperativa, el procés de constitució, i
els serveis d’assessorament que facilita a grups de persones emprenedores amb una idea de negoci. Més info.
Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía. El camino hacia la adaptación al cambio climático: El proper 18 i
19 de febrer té lloc a Madrid aquesta conferència organitzada pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí amb collaboració amb
altres institucions internacionals. Més info.

Proposta de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya: El Departament de Medi Ambient i Habitatge
presentarà el proper 25 de febrer a l'auditori AXA de Barcelona (Avinguda Diagonal, 547, l’Illa Diagonal) la proposta de l’Estratègia per al
desenvolupament sostenible de Catalunya que ha elaborat deprés d’un procés participatiu. Més info.
Crear empresa en el món rural: Com finançaré el meu projecte?: El proper 4 de març a Vic te lloc la tercera edició d’aquesta
jornada impulsada entre altres, per la Fundació del Món Rural dins del model Rural Activa per promoure l’emprenedoria al món rural. Més
info.

Bibliorrural
Evaluación de la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados: La present publicació recull l’opinió de diferents experts
en la matèria al voltant de la innocuïtat dels productes transgènics. Més info.
Informe sobre la aplicación del Régimen de Pago Único en la campaña 2008 en Espanya: El Fons Espanyol de Garantia Agrària
(FEGA) acaba de publicar un informe en el qual resumeix la gestió del Règim de Pagament Únic a Espanya en la campanya de 2008,
recollint aspectes d’assignació, utilització i pagament dels drets de pagament únic. Més info.
Los factores de éxito en las experiencias y proyectos para la recuperación sostenible de población aragonesa: El Centre
d’Estudis sobre la Despoblació i Desenvolupament de les Àrees Rurals va publicar aquest estudi de Giovanna Cangahuala sobre les àrees
ruralsaragoneses. Més info.
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