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Tema del mes
El conseller Pelegrí defensa que cal conèixer i comprendre la diversitat de Catalunya i les
especificitats de cada territori per assolir l'equilibri territorial
La Fundació del Món Rural presenta l'estudi "Valors Urbans i Valors Rurals a Catalunya" a la seu del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Alimentació, Pesca i Medi Natural
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat pel director general de
Desenvolupament Rural i vicepresident de la Fundació del Món Rural, Jordi Sala, i juntament amb el vicepresident primer de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC), Joan Domènec Ros, van presidir, el proppassat dia 20 de maig, la presentació de l'estudi "Valors Urbans i
Valors Rurals a Catalunya", en el marc d'una jornada organitzada per la Fundació del Món Rural, a la seu del Departament a Barcelona.
El conseller Pelegrí va destacar la importància dels valors i la seva significació per a la societat urbana i la societat rural, i va subratllar la
necessitat de compartir aquests valors, de crear sinèrgies entre les dues parts, i de sumar esforços per potenciar l'enriquiment mutu, en
el marc d'una necessària convivència i compatibilitat. "Hem de buscar sinèrgies entre els dos mons, mitjançant el diàleg, la coneixença,
la comprensió i compartir coses", va comentar.
També van intervenir a l'acte la coordinadora tècnica de la Fundació, Meritxell Serret, el catedràtic de ciència política de la UAB, Joan
Subirats, els membres de l'IGOP i autors de l'estudi Imma Quintanta i Andreu Camprubí, i l'economista i ex-director de la Fundació del
Món Rural Francesc Cribillers.
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Notícies
Galícia aposta per la mobilitat de les terres agràries mitjançant un banc de terres
El govern gallec impulsa un avantprojecte de llei pel qual es crearà el "Banco de Terras", un instrument destinat a potenciar l'activitat
agrària i la productivitat de les terres, posant-la en valor i augmentant la competitivitat. Més info
La xarxa europea de grups d'acció local proposa l'extensió temàtica i geogràfica de Leader
El president de la xarxa europea de grups d'acció local defensa en un article l'extensió de la metodologia Leader, un instrument
considerat comú per al desenvolupament local. Més info
El Parlament Europeu proposa ampliar l'etiquetat d'origen obligatori a productes càrnics i làctics
El Comitè de Medi Ambient del Parlament aprova una proposta per ampliar el contingut de l'etiquetat d'aquest tipus d'aliments, incloent
informació més detallada i visible. Més info

Iniciatives rurals
Catalunya
Caixa
crea
una
xarxa
agrosocial
per
a
emprenedors
del
món
rural
L'obra social Catalunya Caixa impulsa aquest projecte de "social farming" que té com a objectiu esdevenir trampolí d'emprenedors
socials en entorns rurals, potenciant una economia rural dinàmica que permeti fer front a problemes com el despoblament o
l'envelliment. Més info

Bibliorrural
Un estudi de la OCDE analitza com es distribueixen les ajudes agràries segons el tipus d'explotació: L'Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) publica un estudi en el qual analitza la relació entre la producció agrària, el
recolzament rebut i el tamany de les explotacions a nivell mundial. Més info
Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: La col·lecció "Les diagnosis de l'observatori de prospectiva
industrial" publica aquest estudi en el que analitza amb detall el sector alimentari a Catalunya, els productes gourmet i el servei al canal
foodservice. Més info
Study on Food Waste across UE-27: La Comissió Europea impulsa un estudi al voltant dels recursos alimentaris que es malbaraten en
el si de la Europa dels vint-i-set. En aquest treball, s'analitzen les causes, les quantitats i l'impacte que tenen en l'entorn, i es recomanen
mesures preventives. Més info

Agenda
Continua la itinerància de l'exposició sobre el món agrari a la Seu d'Urgell: Després de les itineràncies a Barcelona, Móra la
Nova, Vic i Canillo, l'exposició "El món agrari a les terres de parla catalana" recala a la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell), on es podrà visitar des
del 4 fins al 20 de juny al centre cívic El Passeig. Més info
Convocatòria del Premi del llibre agrari: El proper mes de setembre es celebra a Lleida la fira agrària de Sant Miquel, i en ocasió
d'aquest esdeveniment es convoca la XL edició del Premi del llibre agrari, un guardó destinat a incrementar la literatura i la difusió del
coneixement al voltant del sector agropecuari. Més info
International Leadership Workshop for Rural Youth: El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Protecció al Consumidor del govern
alemany promou bianualment la trobada internacional d'associacions de joves rurals, amb l'objectiu de generar noves idees que es
tradueixin en mesures de millora en el seu àmbit de treball. La trobada es celebra a Herrsching (Alemanya). Més info
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