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Notícies rurals
Butlletí número 51 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 18 de maig de 2010

Tema de la quinzena
Aliments locals per als menjadors escolars
Cada cop més alumnes de les escoles de Primària i Secundària de Catalunya fan ús del servei de
menjadors escolars. Alhora, els pares i mares d’alumnes mostren una major preocupació per l’alimentació
que reben els seus fills i filles a les escoles i demanen al servei de menjador de l’escola, o a l’empresa
de càtering, que utilitzi productes locals per a fer els menús dels escolars. El servei de menjadors escolar,
alhora permet conciliar la vida laboral i familiar als pares, per la qual cosa és fonamental garantir l’accés
al servei a uns preus assequibles. Aquestes són algunes de les qüestions que es van tractar a la
jornada “Alimentació amb productes locals a les escoles” que va tenir lloc el passat 12 de maig a Fornells de
la Selva organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR), coorganitzada per Dipsalut de la Diputació de Girona
i promoguda pels serveis territorials de Girona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).
Durant la jornada es va tractar la necessitat de buscar un equilibri entre uns menús amb productes de qualitat
i de proximitat, però, alhora, assequibles per a les butxaques dels famílies. L’ús dels productes de proximitat,
a més, permet per part dels infants un major coneixement del seu medi i la seva agricultura així com
el manteniment de la cultura gastronòmica local. També permet al pagès complementar la seva renda
amb aquest mercat i fixar gent al territori que garanteixi la continuïtat d’aquest sector. L’acte va posar
en contacte als interessats en l’alimentació dels alumnes a les escoles, amb els productors que tenen a la zona
i les empreses de menjar escolar que hi treballen.
Programa de la jornada
Ponències de la jornada “Alimentació amb productes locals a les escoles”
La Fundació Alícia i Talència avaluen l'alimentació dels escolars catalans
Del tros al plat: Campanya per promoure els productes locals del Pallars Sobirà
Els productes de proximitat arriben també als menjadors escolars
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Notícies
Agrupacions de pagesos podran vendre directament productes agroalimentaris
La Direcció General de Comerç, depenent del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, regularà que
les agrupacions de pagesos amb personalitat jurídica pròpia puguin efectuar l'activitat de venda directa en
espais públics. Més info.
"Yo Soy Rural", un projecte per dinamitzar els joves rurals
Un projecte del Govern asturià per dinamitzar els joves rurals i evitar el despoblament i l’envelliment del
medi rural. Més info.
Barcelona Televisió debat sobre neorurals
El programa “Respira!” de Barcelona Televisió va abordar el passat 12 de maig el fenomen dels neorurals,
gent de ciutat que decideix anar a viure al camp. Més info.
La Llei de Desenvolupament Rural inclourà el suport a la ramaderia extensiva
La ramaderia extensiva i la transhumància seran impulsades a partir de mesures específiques dins del
Programa de Desenvolupament Sostenible de 2010 a 2014 a causa dels seus beneficis per al medi rural
tant ambientals com socioeconòmics. Més info.

Iniciativa rural
Associació per la Conservació de l’Agricultura de Proximitat
L'Associació per a la Conservació de l'Agricultura de Proximitat és una agrupació de petits productors
que promouen una agricultura de proximitat sostenible, ambientalment racional i econòmicament viable.
Més info.

Agenda
Presentació del 1er Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya: El proper 21
de maig es presenta a les 11.30 a Barcelona el 1er Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària
de Catalunya, impulsat i coordinat per la Fundació del Món Rural. Més info.
Jornada de circuits curts de comercialització de productes agroalimentaris: La Fundació del Món
Rural organitza aquesta jornada sobre circuits curts de comercialització de productes agroalimentaris que
tindrà lloc el proper 26 de maig al Centre Cultural de Cardedeu. Més info.
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“Volatilitat de Preus agrícoles: Perspectives, reptes i possibles solucions”: El Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural promou, entre altres, aquesta conferència internacional sobre
respostes polítiques davant la volatilitat de preus agrícoles en l’alimentació i l’agricultura que tindrà lloc
a Barcelona els propers dies 26 i 27 de maig. Més info.
11a Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural: L’Ajuntament de la Fatarella ha organitzat la
jornada “Emprened@rs. Un present per un futur” que tindrà lloc el 28 de maig al Casal de la Vila. Més info.
.

Bibliorrural
Informe sobre el transport de productes agraris: Recentment s’ha presentat un informe al Congrés
dels EUA sobre el transport que situa a l’agricultura com al sector que més despeses té en aquest àmbit: un
total del 31% del total que es va transportar durant l’any 2007. El gran volum d’exportacions del sector
primari nordamericà expliquen aquests xifres. Més info.
How Regions Grow: Trends and Analysis: Informe que analitza les tendències de
desenvolupament econòmic regional i la seva heterogeneïtat en diferents països. Més info.
“A pagès”: Trenta-tres dones ens mostren com és realment i sense perjudicis la Catalunya rural en aquest
llibre elaborat a partir d’un programa de Televisió de Catalunya, emès pel Canal 33, i del mateix nom. 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
Tel: 973229360
Fax: 973229365
correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriure's enviar un correu electrònic amb l'assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat
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