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Notícies rurals
Butlletí número 38 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 16 d'octubre de 2009

Tema de la quinzena
La Fundació del Món Rural i “la Caixa” promouen emprenedors al món rural per a potenciar la creació d’empreses

Rural Activa fomenta els emprenedors al món rural
La jornada “Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?”, que va tenir lloc el passat
6 d’octubre a la Universitat de Lleida, és el primer acte públic del projecte Rural Activa impulsat per la
Fundació del Món Rural, i que pretén promoure els emprenedors , generar ocupació i mantenir la gent
al territori. En aquest projecte es compta amb la col·laboració i suport de “la Caixa”, i en la jornada també
van col·laborar el Centre Europeu d’Empreses i Innovació, la Universitat de Lleida, la Cambra de Comerç
de Lleida, Pimec, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Govern de Catalunya i la
Xarxa Inicia: per a la creació d’empreses.
Una de les principals barreres per arribar a crear una empresa és assolir el finançament necessari per poder
tirar endavant el propi projecte. La jornada va oferir ponències al voltant de totes les línies públiques i
privades de finançament, i, alhora, va donar les eines necessàries per saber reconèixer les necessitats reals
del projecte, i com exposar-lo correctament a una entitat bancària per tenir més possibilitats d’èxit. Una de
les mancances que es van posar de manifest a la jornada és la falta d'eines de finançament adaptades a
les necessitats del món rural. Tot i això també es va constatar que el món rural és dels més emprenedors
del territori català, i també en comparació al territori espanyol. Segons dades de 2008, aportades pel
professor Yancy Vaillant, de cada 100 habitants del món rural català 9,5 eren emprenedors, front al 7,7% de
la resta de l'Estat espanyol..
Ponències de la jornada
Entitats participants
Unitat de Suport a l'Empresari Agrari (DAR)
Institut Català del Crèdit Agrari
Servei Autoempresa Generalitat de Catalunya
ACC10
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Cambra de Comerç de Lleida
Institut de Crèdit Oficial
Pimec
CCEI Lleida
"la Caixa" AgroCaixa
Assessoria Julio Vilagrassa y Asociados
BcnHighGrowth
Avalis
Microbank
Fernando Trias de Bes
Emprenedors
Euroaliment Grup-Pons
Sucre i disseny
Enea Games S.L.
Nxt-Telecom, S.L.
Axeb Biotech S.L.

Notícies
La masculinització i l’envelliment posen en perill el món rural
Segons un estudi de la Fundació La Caixa, la progressiva masculinització i envelliment de la població rural
posa en perill la subsistència de molts petits municipis a l’Estat espanyol. Més info.
La COAG impulsa la conservació de la biodiversitat
La Coordinadora d'Organitzacions de Agricultors i Ramaders (COAG) inicia el projecte "Formació en
la Compatibilització de la Gestió Agrària i la Fauna Salvatge" que pretén contribuir a la conservació de
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la biodiversitat. Més info.
Cau el consum de vi a l’Estat espanyol
Les vendes de vi pateixen un descens durant el primer semestre de l’any que no tenen aquells vins
amb denominació d’origen segons dades de l’Observatori Espanyol del Mercat del Vi. Més info.

Iniciatives rurals
Nou portal d’informació sobre etiquetatge de productes agroalimentaris
El Ministeri de Medi Ambient, Medi Marí i Rural ha posat en marxa aquest portal informatiu destinat a què
el consumidor resolgui els seus dubtes al voltant de l’etiquetatge de productes alimentaris. Més info.

Agenda
III Jornada de Petits Municipis: El proper 24 d’octubre tindrà lloc a Vacarisses una nova edició de la
Jornada de Petits Municipis en què es debatrà sobre les necessitats d’aquests pobles i que ha estat
organtitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. Més info.
‘IV Congrés Nacional de Qualitat Alimentària’: Els propers 28, 29 i 30 d’octubre tindrà lloc a
Santander aquest congrés que s’han marcat com a objectiu conscienciar els consumidors de la importància
de l’alimentació com a eina per a millorar la seva qualitat de vida. Més info.
Jornada ‘Connectivitat ecològica del territori i efecte barrera de les infraestructures?: El proper
29 d’octubre de 2009 tindrà lloc al Castell de Montesquiu i organitzada per Àrea d'Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, una jornada sobre la connectivitat ecològica i l’impacte de les infraestructures. Més info.
Producció Agroalimentària Ecològica al Pirineu: El proper 30 d’octubre tindrà lloc al Pirineu a Vellver
de Cerdanya tindrà lloc un taller d’aliances organitzat per Depana amb l’objectiu de consolidar i
promoure l'activitat agrària ecològica. Més info.

Bibliorrural
Estudi sobre l’eclosió dels aeroports regionals a Espanya: La Universitat de Lleida, amb la col·laboració
de la Universitat de Saragossa i la Universitat de Castella-La Manxa ha realitzat una recerca de fórmules per
a l’expansió dels aeroports regionals, actualment secundaris però amb un gran potencial de creixement.
Més info.
Input into the High Level Group on the Competitiveness of the Agro-food Industry: Impulsat per
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la Confederació Europea d’Indústria Agroalimentària i de Begudes aquest llibre analitza i elabora una sèrie
de recomanacions sobre la competitivitat en aquest sector. Més info.
‘Com alimentar el món en 2050?’: Un Fòrum d’Alt Nivell sobre el futur de l’alimentació arreu del món
ha debatut al voltant dels reptes de l’agricultura d’aquí 40 anys a partir de factors com ara el canvi
climàtic, l’escassesa d’aigua o l’augment de població. Més info.
‘Un futuro en llamas. El cambio climático y la evolución de los incendios forestales en España’:
Un informe de Greenpeace analitza la incidència del canvi climàtic i l’abandonament del món rural en
l’increment dels grans incendis forestals a l’Estat espanyol. 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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