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Tema del mes
Es presenta el projecte SOCIAL COOP

Atendre a les persones, generant ocupació femenina, a través del cooperativisme agrari
El projecte SOCIAL COOP dóna continuïtat pràctica al treball que durant l'any passat va iniciar la Fundació del Món Rural (FMR), i al qual van sumarse la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Fundació Catalana de Cooperació i Ara Coop, al voltant de les possibilitats que
ofereix l'atenció a les persones grans per a generar ocupació femenina al territori i com les cooperatives agràries poden tenir un paper dinamitzador
en aquesta oferta.
Al 2010, amb el suport del Departament de Treball i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural, la FMR va presentar la diagnosi del
projecte Atenció a la Dependència i Noves oportunitats pel Món Rural Català, que determina quins són els territoris amb més potencialitat per
a implementar una iniciativa d'aquest tipus (veure "Diagnosi" i "Resum Executiu" del projecte de 2010) és a dir, quins són els territoris més envellits,
amb més atur femení, més rurals i amb menys dotació de serveis, però amb presència de cooperatives agràries com a potencial dinamitzador de
serveis a persones grans. Complementàriament, també es va editar un manual orientat a les cooperatives agràries sobre les possibilitats jurídiques,
fiscals i laborals que oferia aquest marc (veure "Infome Models de Gestió Empresarial" del projecte de 2010).
La línia encetada continua el 2011 amb el projecte SOCIAL COOP, impulsat per les quatre entitats esmentades, que té l'objectiu de crear i
desenvolupar una prova pilot a través del cooperativisme agrari, que diversifiqui i revitalitzi l'economia rural, cobrint necessitats socials i generant
ocupació. El projecte compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i és un projecte pilot en el
marc de la Red Rural Nacional del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural i Marino. Aquest és el projecte que també ha generat l'interés i la
implicació de les Federacions de Cooperatives Agràries de València, Aragó, Astúries, Galícia i Extremadura.
La presentació del projecte va tenir lloc el 4 de juliol al celler modernista de la cooperativa agrícola de Falset-Marçà i Secció de Crèdit, SCCL. de
Falset, que va comptar amb l'assistència d'una seixantena de persones i en la qual va intervenir el Secretari General de Medi Rural i Aigua, Josep
Puxeu.
Jornada de presentació del projecte SOCIAL COOP
Informes i documentació del projecte d'atenció a la dependència en el medi rural 2010

Notícies
Conveni per a protegir races autòctones
La Diputació de Girona i el Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya han signat un conveni per augmentar la població de races
autòctones gironines que s'han vist reduïdes durant els últims anys. Més info
Impuls per a l'agricultura de precisió a Catalunya
L'agricultura de precisió és l'eina que permet optimitzar la gestió de la parcel·la des del punt de vista agronòmic, mediambiental i econòmic. El
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) han signat un conveni de
col·laboració per a l'impuls i foment de l'agricultura de precisió a Catalunya. Més info
Un projecte de llei de la cadena alimentària que regula les bones pràctiques comercials
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha presentat un projecte de llei per a regular un codi de Bones Pràctiques Comercials, per
aconseguir unes relacions comercials més equitatives entre els agents de la cadena alimentària i per a millorar el poder de negociació a agricultors i
ramaders. Més info

Iniciatives rurals
Projecte Molsa: Història popular de la pagesia de la Molsosa i rodalies
El dia 16 de juliol tindrà lloc a Prades de Molsosa la presentació del projecte Molsa, que pretén recollir a partir de fonts orals la memòria històrica per
a explicar la vida a pagès durant el segle XX i fins el primer gran èxode rural. Més info

Bibliorrural
Conclusions de la jornada "Nuevas oportunidades para la diversificación agrícola": Les conclusions aposten per actuacions dirigides a la
transformació, el turisme i la comercialització per a la diversificació dels recursos agrícoles i ramaders. Aquesta jornada es va celebrar dins el marc
del projecte de cooperació "Nuevos Horizontes. Cultivando Oportunidades", impulsat per Grups de Desenvolupament Rural de Galícia i Astúries. Més
info
Entendre l'agricultura: Pagès Editors ha publicat el llibre "Entendre l'Agricultura. Una eina imprescindible per a sortir de l'embolic del segle XXI".
L'autor, Francesc Reguant, fa una aproximació sobre els nous reptes del segle XXI i el paper que hi pot jugar el sector agrari, que esdevé
imprescindible per a afrontar-los: energia, medi ambient, desigualtat econòmica i social, i alimentació. El llibre va ser presentat al Col·legi de
Periodistes de Barcelona pel Director General de Desenvolupament Rural, Jordi Sala. Més info

Agenda
Exposició El Món Agrari a les Terres de Parla Catalana: L'exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana impulsada per la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Insitut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, estarà en itinerància del 16 de juliol al 15
d'agost al Monestir de Santes Creus i del 17 fins el 24 d'agost a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. Més info
Oportunitats i eines d'Internet aplicades a l'Agricultura Ecològica: a El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) i la patronal de les petites i mitjanes empreses (PIMEC) organitzen la quarta jornada puntXpunt on s'explicaran i es compartiran
eines que ofereix Internet per a fer les empreses més competitives. Tindrà lloc el proper 20 de juliol a l'Auditori de PIMEC de Barcelona. Més info
Fira de les fibres vegetals: Els dies 6 i 7 d'agost se celebrarà la novena edició d'aquesta fira al Mas de Barberans, on es podran trobar artesans i
artesanes que treballen tot tipus de fibres vegetals provinents d'arreu d'Europa. Més info
Reemprenedoria, treball en xarxa i relacions interpersonals: En el marc del projecte estatal "Xarxa de dones rurals i urbanes: un espai de
desenvolupament econòmic i social", en el qual hi participen 9 comunitats autònomes, es celebrarà una jornada el proper 23 de juliol al Palau Robert
de Barcelona on es presentarà la xarxa que s'ha creat a Catalunya a partir de 22 entitats adherides. Més info
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