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Tema de la quinzena
La Fundació del Món Rural promou un projecte per divulgar la cultura rural catalana
El projecte “Arrels-Conreu de sabers” pretén crear una pàgina web que serveixi de base de dades per a recopilar tota la informació en
aquest àmbit
El projecte “Arrels-Conreu de sabers”, impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), ha iniciat el seu període de collaboració amb altres
entitats amb l’objectiu de promoure la conscienciació i sensibilització entorn a la necessitat de conservar el coneixement local de la
cultura rural, tenint present el valor estratègic del món rural. La FMR vol construir aquest projecte a partir de l’intercanvi i la discussió
entre els collectius vinculats a aquest camp de l’àmbit català: representants de l’administració, grups de recerca i entitats de
desenvolupament local per treballar i abordar la collaboració amb aquest projecte per un objectiu comú la conservació i difusió d’aquest
patrimoni de la cultura rural.
Per això el passat 22 de desembre es va presentar el llibre“Sabers del cereal”, que n’és una prova pilot que es proposa per a marcar la
pauta dels següents treballs de divulgació, a les diferents entitats que estan disposades a implicar-se en aquest projecte. Actualment, el
principal objectiu és realitzar una feina de recopilació i centralització de la informació existent sobre la matèria per crear una base de
dades i plataforma de difusió. A partir d’aquí s’haurà de realitzar una tasca de documentació, catalogació i organització dels
coneixements de la cultura rural catalana per a la seva posterior difusió. La proposta de la FMR per al projecte Arrels inclou la creació
d’una pàgina web “Conreu de sabers” durant 2010 que serveixi de base de dades de tota la informació existent fins la data i que es
generi un cop iniciat el projecte. A més, a partir d’aquesta informació es pretén editar un seguit de materials divulgatius que illustrin
tota aquesta cultura popular local, i que també revaloritzi el coneixement tradicional rural.
Nota de premsa
“Sabers del cereal”

Entitats participants
Laboratori d’Etnoecologia de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Institut d'Economia Ecològica i Ecologia Política (IEEEP) de la UAB
Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau
Grup de recerca en etnobotànica de la Universitat de Barcelona
Espai de Recursos Agroecològics
Museu de la Vida Rural
l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sectorial d’Agricultura Ecològica de la Unió de Pagesos
Departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona

Notícies
Rural Activa arriba a Tortosa
La Fundació del Món Rural ha realitzat una nova jornada sobre finançament per a emprenedors rurals, aquest cop a Tortosa, acte que
forma part del model Rural Activa que pretén promoure la creació d’empreses al món rural. Més info.
Primer concurs d’idees per a emprendre al medi rural
L’Itsasmendikoi ha convocat el primer “Concurs d’Idees per a emprendre al món rural” creat amb l’objectiu de dinamitzar i innovar al
medi rural. Més info.
La Comissió Europea elabora un document de debat sobre la Política Agrària Comuna després de 2013
La Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea ha elaborat un document de discussió sobre el futur de la Política Agrària
Comuna després de 2013. Més info

Iniciativa rural
Camins Vius, senderisme al Parc Nacional d'Aigüestortes

Depana impulsa la iniciativa de turisme de natura ‘Camins vius’ que recorre el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta
Ribagorça, Val d'Aran, Pallars Jussà i Pallars Sobirà). Més info.

Agenda
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
Exposició “Terra pagesa”: En els 35 anys de la constitució de la Unió de Pagesos aquesta entitat ha elaborat una exposició que es pot
veure al Museu d’Història de Catalunya fins al 24 de gener. Més info.
“L'impuls de la biomassa a la comarca de la Selva": Presentació de les eines i estratègies desenvolupades a la comarca per a
l'empresa i el territori per tal de fomentar l'ús de biomassa com a font energètica. La jornada tindrà lloc el proper 29 de gener a Santa
Coloma de Farners. Més info.
II Congrés Nacional de Desenvolupament Rural “Innovar des del territori”: Saragossa acollirà els propers dies 8, 9 i 10 de febrer
de 2010, en el marc de la 36ª Fira Internacional de Maquinària Agrícola (FIMA 2010) el II Congrés Nacional de Desenvolupament Rural
“Innovar des del territori”. Més info.

Bibliorrural
Noves oportunitats d’ocupació per a les dones rurals catalanes: L’informe, impulsat per la FMR, és una aproximació als àmbits on
potencialment es pot crear més oferta laboral per a dones rurals catalanes. Més info.
Activitats agràries minoritàries en l'àmbit de Catalunya: L’àrea d’economia de la Fundació del Món Rural ha elaborat aquest
informe per estudiar un seguit de cultius i produccions que poden permetre diversificar les explotacions agràries, ramaderes i forestals
de Catalunya, i suposar una font d’ingressos addicional. Més info.
Nova web i el material didàctic de l'“Atles de la nova ruralitat”: Aquest nou material digital de caire pedagògic destinat als cursos
de primària està basat en l’“Atles de la nova ruralitat”, impulsat per la FMR. La iniciativa de fer un material destinat a les escoles ha estat

promoguda per la FMR, la Universitat de Lleida, el Departament d’Educació i el Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa de
les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia. Més info.
Xifres clau per a les autoritats locals a Europa: El Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE) ha publicat “Xifres clau per a les
autoritats locals a Europa”, una nova edició referida a l'any 2008. 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 cancellació
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 desubscriure's enviar un correu electrònic amb el assumpte ALTA BUTLLETÍ o BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al
correu: comunicacio@fmr.cat

