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Tema del mes
El turisme rural es recupera al 2011
Segons es desprèn de les dades de l'Idescat, Catalunya ocupa el segon lloc de preferència com a destinació de turisme rural a Espanya
després de Castella i Lleó, amb més d'11,6% respecte al juny de 2010. Les dades provisionals estatals d'ocupació de turisme rural de juliol
i agost, segons Toprural, també mostren una millora, amb 7 i 4 punts, respectivament, per sobre de les mateixes dedes de l'any anterior.
Les previsions realitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de l'índex UAB d'activitat turística asseguraven a l'entrada de
l'època estival d'enguany que "l'activitat turística augmentarà un 2% i donarà empenta a l'economia catalana durant el 2011". Aquest índex
es el principal instrument per a l'anàlisi de la conjuntura turística de Catalunya. Segons les dades de l'enquesta d'ocupació en allotjaments
de turisme rural per comunitat de l'Instituto Nacional de Estadística, les pernoctacions de turisme rural a Catalunya van ser de més de 590
mil al juny de 2011, el que suposa un increment interanual del 8,9%.
L'Atles del turisme de Catalunya, en la seva taula de l'evolució dels establiments de turisme rural segons el tipus i la comarca entre 2000 i
2009 a Catalunya, mostra que s'ha incrementat l'oferta de masies enfront el descens en l'oferta de la modalitat ARI o allotjament rural
independent. Les tres figures de turisme rural que es recullen a la legislació catalana, es denominen Masies (MA), Cases de Poble(CP) i
Allotjaments Rurals Independents (ARI). Les Masies i les Cases de Poble, es carateritzen per l'allotjament a la mateixa casa dels agricultors,
i per tant, és una modalitat que aporta valor afegit a l'estança perquè el turista té la possibilitat de conèixer la tasca dels pagesos i la vida
en un entorn rural. En canvi, les ARI, que són el lloguer d'una casa complerta independent, no ofereixen contacte amb els agricultors.
El turisme rural va sorgir com una renda complementària a l'agricultura, i amb els anys s'ha posicionat com una activitat econòmica
rellevant perquè dinamitza les zones rural i perquè té un paper important en el manteniment del paisatge.
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Notícies
Els pagesos regalen fruita a la frontera per protestar contra el boicot francès
Pagesos catalans i valencians regalaven fruita als conductors que accedien a Catalunya per la Jonquera en un acte reivindicatiu i pacífic per
a manifestar la seva indignació davant les accions contra els camions de fruita que entren a França i denunciar un enfonsament en els
preus del sector. Segons el responsable del sindicat Unió de Pagesos, l'origen es troba en els abusos i preus baixos en origen imposats per
l'oligopoli de la gran distribució en la cadena de comercialització. Més info

El DAAM insta a l'empresari agrari a fixar el seu propi model de negoci
El Director General de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, va inaugurar el passat 20 d'agost la jornada "Agricultura globalitzada i
agricultura de proximitat, una de les dues o les dues?" dins el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, en la qual va plantejar la
conveniència que cada empresari agrari fixi el seu model de negoci i dotar-se d'estructures col·lectives. Més info
Projecte "Treball a les 7 comarques" del SOC
El Servei D'Ocupació de Catalunya va iniciar aquest projecte ara fa tres anys. Amb la convocatòria d’enguany es pretén donar continuïtat
per tal de recolzar projectes ocupacionals i de desenvolupament local. Els beneficiaris són entitats locals de les 7 comarques seleccionades i
la data límit presentació de sol·licituds és el 30 de setembre. Més info

Iniciatives rurals
Programa “comercio rural mínimo”
El programa té per objectiu crear una xarxa de comerços que ofereixi els serveis implícits del comerç tradicional al mateix temps que
afavoreixi la creació de llocs de treball i la fixació de la població en el medi rural. Impulsat per la Diputació de Valladolid, s'ha començat a
implantar com a projecte pilot en 5 municipis de menys de 200 habitants. Més info

Bibliorrural
Associacionisme i comercialització
Elaborat per l’Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura de Andalucía, aquest manual té
com a objectiu principal conscienciar els/les professionals agraris de la importància i les possibilitats de l’associacionisme i de la correcta
comercialització dels seus productes. Més info
Wineries For Climate Protection
Han estat publicades les conclusions de la primera edició de les jornades “Wineries for Climate Protection”, organitzades per la Federación
Española del Vino (FEV). Es tracta del primer espai creat per a la reflexió i per a intercanviar experiències per a fer front als efectes que el
canvi climàtic té sobre la vinya. Més info

Dossier tècnic sobre noves plagues a Catalunya
El DAAM ha publicat un dossier tècnic sobre noves plagues que afecten les produccions vegetals a Catalunya, on dóna informació sobre
plagues que s'han difós darrerament derivades del comerç globalitzat. 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,
d'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, estarà del 29 d'agost al 17 de setembre a l'Ajuntament d'Elna. Més info
Reunió de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo a Catalunya
Aquesta vint-i-vuitena edició se celebrarà del 4 al 7 de setembre i està organitzada per la Delegació de Catalunya de la Sociedad Española
de la Ciencia del Suelo (SECS) amb la col·laboració de centres de recerca, universitats i entitats privades catalanes. Aquestes reunions
periòdiques tenen com a finalitat posar en coneixement les característiques edafològiques i ambientals de diferents àrees geogràfiques. Més
info

Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtica en l'àmbit local
Els propers dies 16 i 17 de setembre, a l'Auditori EspaiCaixa de Girona, es celebrarà la 11a edició de la International Summer School on the
Environment 2011 (ISSE 2011). Es presenta com un espai de divulgació i discussió del tòpic de la sostenibilitat local. Més info
Restoring Forests
Del 27 al 29 de setembre es celebrarà a Madrid un Congrés sobre la restauració dels boscos, que acollirà experts i científics que treballen
amb les oportunitats associades a la restauració dels boscos. Més info
Trobada dels agents rurals de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània
La primera trobada del agents de desenvolupament rural de la Regió Pirineus-Mediterrània tindrà lloc els dies 6 i 7 d'octubre a Ille sur Têt,
França. Els objectius d'aquesta trobada seran conèixer i intercanviar pràctiques pràctiques de desenvolupament rural i afavorir la
cooperació entre les regions. Més info
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