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Notícies rurals
Butlletí número 54 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 16 de juliol de 2010

Tema de la quinzena
L’Observatori de l’Escola Rural de Catalunya reivindica el paper
vertebrador de l’escola rural als pobles
La jornada “Escola i municipi”, va ser organitzada per l’Observatori de l’Escola Rural (OBERC), que va tenir lloc
a Verdú el passat 29 de juny.
A la jornada “Escola i municipi”, organitzada per l’Observatori de l’Escola Rural (OBERC) i que va tenir lloc
al castell de Verdú el passat 29 de juny, es va reivindicar el seu paper en una visió integral dels pobles i es
va assenyalar el paper vertebrador de l’escola rural en aquests municipis. L’escola rural -la de municipis
de menys de tres mil habitants- té funcions més enllà de les que en principi li són atribuïdes i tenen un
paper social que les converteix en una eina més per dinamitzar els pobles, evitar el despoblament rural i
facilitar la incorporació de nous habitants. La jornada va servir per intercanviar experiències tant de gestió
del transport, del menú escolar, de les activitats educatives o de l’organització de les festes de la Zona
Educativa Rural.
L’OBERC
L’Observatori de l'Educació Rural de Catalunya (OBERC) impulsat per la FMR, el Secretariat de l'Escola Rural
de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Grup Interuniversitari d'Escola Rural i
els departaments d'Educació i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, va néixer a l’octubre de 2007.
L’OBERC aporta la perspectiva rural a les polítiques d'ensenyament del Govern per superar la
visió predominantment urbana i això es fa a partir de la recerca i elaborant informes amb l'objectiu d'influir en
la política educativa i generar debat.
OBERC
Nota de premsa de la jornada Escola i Municipi
Programa de la jornada Escola i Municipi
Informe de la FMR sobre la Llei d'Educació
Secretariat de l’Escola Rural de Catalunya
Grup Interuniversitari d’Escola Rural
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Notícies
El govern modifica la normativa de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries
El Govern ha aprovat la modificació del decret que regula les seccions de crèdit de les cooperatives agràries
amb la finalitat de garantir el finançament de l’activitat agrària i, alhora, augmentar la protecció dels
estalvis dels dipositants. Més info.
Entrega dels 1ers Premis de narrativa, assaig i periodisme “Món rural” 2010
El 30 de juny es va fer entrega dels guardons de la primera edició dels Premis “Món Rural” en les categories
de narrativa, assaig i periodisme per promoure la presència del món rural en els mitjans de comunicació i en
la creació cultural i intel·lectual. Més info. Dossiers dels premiats.
Neix una nova web que impulsa el contacte directe entre productors i consumidors
Directodelcampo.com és una web que facilita el contacte directe entre productors i consumidors finals, a
través d’un sistema d’anuncis classificats gratuïts. Més info.

Iniciatives rurals
Camp de treball per recuperar pastures al Pallars Sobirà
L'Associació Rurbans, promotora de la primera Escola de Pastors de Catalunya, organitza el II camp de
treball per a la recuperació de prats i pastures de muntanya. Enguany l'activitat es realitzarà al poble
de Llagunes, al Pallars Sobirà, del 19 de juliol a l'1 d'agost i rep el suport del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Més info.

Agenda
Presentació de l’Enquesta de percepció del món rural: El secretari general del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Xavier Castella, i el director de la Fundació del Món Rural
Francesc Cribillers, presentaran el proper 19 de juliol a les l'“Enquesta de percepció del món rural' a la
Sala d’Actes de l’edifici de la Generalitat a Girona. Més info.
Presentació del web Arrelsconreudesabers.cat: La Fundació del Món Rural us convida el proper 27
de juliol a assistir a la presentació del web Arrelsconreudesabers.cat , un espai interactiu que pretén facilitar
la divulgació i recopilació dels coneixements tradicionals de la cultura rural catalana. Més info.
Presentació de Transhumàncies del segle XXI. Ramaderia ovina i transhumància a l’Alta
Ribagorça: Aquest és el número 20 de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya L’acte tindrà lloc el
proper dissabte 17 de juliol, a les 20.00h. a la Casa del Parc Nacional, a Boí. Més info.
Jornada l'Educació i la formació en l'àmbit rural: El 31 de juliol es celebra la VI Edició de la
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Jornada l'Educació i la formació en l'àmbit rural. L'acte tindrà lloc a Cambrils es durà a terme la ponència i
tot seguit els diferents grups de discussió. Posteriorment, es presentaran les conclusions. Més info.

Bibliorrural
Repercussions de la crisi financera en els mercats de productes bàsics agrícoles: Aquest informe
de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), posa a disposició pública
aquest informe de juny de 2010. Més info.
Guía informativa sobre la seguretat sanitària dels aliments a França: Aquesta guia permet conèixer
de primera mà i en espanyol les pràctiques en seguretat sanitària dels aliments que té el país veí. Més info.
Global Entrepreneurship Monitor-Catalunya Informe Executiu 2009: L’estudi que van presentar el dia
de l’emprenedor del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que fa referència a la situació de l’emprenedoria
en l’àmbit català. 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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