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Tema del mes
El Departament d'Agricultura aposta per fomentar l'emprenedoria i l'ocupació a les zones
rurals de Catalunya
La Fundació del Món Rural va organitzar l'acte el passat 14 d'abril en el marc del projecte RuralActiva
El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, el diputat de la Diputació de Lleida, Josep Maria Beà, i el regidor de Medi
Ambient i Horta de l'ajuntament de Lleida, Josep Barberà, van inaugurar la jornada “Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi
Rural”, organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR), en la qual també es presentava el llibre del mateix nom que recull diferents
experiències europees. La coordinadora de Montanyanes, Eva Tarragona, va presentar la publicació “Emprenedoria i Foment de
l’Ocupació en el Medi Rural”, que recull les principals aportacions i conclusions de la jornada de Bones Pràctiques Europees en
Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi Rural, organitzada el juny de 2010, i en la que es van aportar experiències de França,
Itàlia, Regne Unit i Finlàndia.
Sala va voler fer palesa la importància de fomentar l’emprenedoria en les comarques rurals catalanes per tal de contribuir a dinamitzar la
seva activitat econòmica. “La cohesió social d’un país passa, també, per tenir una activitat econòmica difosa que garanteixi als seus
habitants viure allà on van néixer. Per això, cal incentivar l’esperit emprenedor. Els pagesos, veritables empresaris agraris, ja estan
habituats a adaptar-se a noves demandes del mercat. Ara es tracta de fomentar la inquietud per avançar-se a noves realitats, garantint,
així, el futur de noves iniciatives que creïn llocs de treball al territori i ajudin a mantenir vives les nostres comarques”, va assenyalar
Sala.
També van intervenir a l’acte la coordinadora tècnica de la Fundació del Món Rural, Meritxell Serret, la coordinadora de Montanyanes,
Eva Tarragona, la gerent de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local de Catalunya (ARCA), Laura Ibáñez, el conseller delegat de
Globalleida, Xavier Pont i el gerent de l’entitat de Desenvolupament Rural de la Terra Alta (Derruta), Lluís Melich.
Nota de premsa
Programa de la jornada
"Emprenedoria i foment de l'ocupació en el medi rural"

Notícies
Andalusia coordinarà la primera xarxa nacional de dones rurals i urbanes de l'estat espanyol
Andalusia serà la comunitat autònoma responsable de coordinar la primera xarxa nacional de dones rurals i urbanes de nou regions
espanyoles, inclosa Catalunya i que arribarà a més de 25.000 dones. Més info
Els allotjaments de turisme rural van baixar els seus preus un 2% durant el 2010
Per segon any consecutiu, els allotjaments espanyols de turisme rural van baixar els seus preus, concretament un 2% durant el darrer
any 2010, segons indiquen les dades del baròmetre de preus de Toprural, web especialitzada en aquest segment turístic i que concentra
el 70% de la seva quota de mercat. Més info
Acord per a la integració del Règim Especial Agrari al Règim General de la Seguretat Social
La definitiva integració del Règim Especial Agrari al Règim General de la Seguretat Social, una fita llargament perseguida, serà una
realitat després de l’acord entre Govern, patronal i sindicats que beneficiarà més de 865.000 treballadores i treballadors del camp al
conjunt de l’estat. Més info

Iniciatives rurals
Neix la Wikipedra, una web sobre la pedra seca
L'Observatori del Paisatge ha presentat el nou web Wikipedra, un projecte 2.0 sobre les construccions fetes amb pedra seca al nostre
país. El portal permet introduir, visualitzar i consultar informació sobre cabanes, murs, tines i altres construccions de pedra seca de tot
Catalunya. Més info

Bibliorrural
Diagnòstic de la Igualtat de Gènere al Medi Rural: El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) analitza les desigualtats
que pateixen les dones a l'àmbit rural, i a tenor de les conclusions que presenta l'estudi "Diagnòstic de la Igualtat de Gènere al Medi
Rural", les dones continuen tenint una menor presència i pitjors condicions laborals que els homes. Més info
La Comissió Europea analitza l'impacte dels cultius transgènics: Un informe publicat per la Comissió Europea i elaborat amb la
participació d'un gran nombre d'entitats, universitats i experts, avalua l'impacte econòmic que han tingut els cultius transgènics arreu del
món des de la seva implantació comercial l'any 1996. Més info
La FAO elabora una guia per als governs per actuar davant l'increment dels preus dels aliments: Davant les successives crisis
de preus alimentàries, l'Organització de l'Agricultura i l'Alimentació de l'ONU (FAO) ha elaborat una guia i uns seminaris per tal de donar
respostes als governs dels diferents països per actuar al respecte. Més info

Agenda
Valors Rurals i Valors Urbans a Catalunya: La Fundació del Món Rural presentarà, el proper 20 de maig a les 11.30h. a la seu del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'estudi "Valors rurals i Valors urbans a Catalunya. Més info
Wineries for Climate Protection 2011: Wineries for Climate Protection es celebrarà a Barcelona el proper 10 de juny, promogut pel
saló internacional Alimentària i diverses entitats relacionades amb el món vinícola. En aquest esdeveniment s'exposaran les pràctiques
implantades als cellers per a l'adaptació del sector als reptes del canvi climàtic. Més info
Productes fets per cooperatives d'alumnes es venen al mercat: Setze escoles rurals catalanes participen al Programa Emprendre a
la Meva Escola (EME), impulsat per la Fundació del Món Rural a través de RuralActiva. L'objectiu és que els alumnes desenvolupin esperit
emprenedor mitjançant la creació i gestió, durant el curs escolar, d'una cooperativa per fabricar productes que al final del curs venen al
mercat. Propers mercats on els trobarem
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