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Tema del mes
Convertir l’amenaça en una oportunitat
Segons el 2on Informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, publicat el 2010 “el clima és la principal causa de la
variabilitat interanual en la producció agrària i qualsevol canvi climàtic augmentarà la incertesa sobre la producció”. De totes les
produccions, es podria afirmar que la vinya és un dels cultius més sensibles al canvi climàtic.
Importants empreses del sector vitivinícola es van adherir a la signatura de la declaració Wineries For Climate Protection. La declaració
consisteix en un decàleg amb el qual el sector pren la responsabilitat d’adaptar-se al canvi climàtic de manera sostenible mitjançant la
reducció d’emissions de CO2, l’edificació sostenible, l’ús de les energies renovables o la reducció de residus, entre d’altres. La signatura
es va celebrar, el juny passat, en una trobada del sector vitivinícola mundial amb l’objectiu de determinar l’impacte del calentament
global a les produccions vitivinícoles i intercanviar experiències d’èxit i bones pràctiques que des de les bodegues es porten a terme per
tal de minimitzar els efectes del canvi climàtic i mantenir el seu estàndard de qualitat.
Per a fer front a l’amenaça del canvi climàtic, una pràctica que s’està portant a terme des de fa cinc anys a Catalunya consisteix en
traslladar plantacions de vinyes a un territori en el qual les condicions climàtiques siguin més aptes per al seu creixement. Aquesta
amenaça per a unes comarques pot suposar una oportunitat per a dinamitzar l’economia d’altres comarques, sobretot de muntanya.
L’establiment d’empreses vitivinícoles a zones actualment no vinícoles, pot ser un bon incentiu per a diversificar la seva producció
agrària i dinamitzar l’activitat empresarial, per a crear ocupació, o per a impulsar la celebració de fires i el turisme local.
Declaració Wineries for Climate Protection
Festa de la verema de DO Priorat
Noticia 2006. Torres planta vinya a Tremp
2on Informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya

Notícies
Aitona utilitzarà la fruita per promoure el seu turisme, patrimoni i tradicions
La marca ‘Fruiturisme’ vol conjuntar la fruita, principal motor econòmic del municipi i producte més característic d’Aitona, amb el
turisme. L’objectiu és potenciar el turisme a les terres de l’interior de Catalunya, un turisme cultural, gastronòmic, natural,... i també la
fruita, un producte que identifica les terres de Lleida. Més info
El MARM impulsa un projecte de cooperació que fomenta un turisme rural competitiu i sostenible
Segons l’Instituto Nacional de Estadística, la demanda de turisme rural ha experimentat aquest estiu un incremento al voltant del 12%.
Amb el projecte “Calidad total para un turismo competitivo y sostenible” interterritorial i transnacional, que es desenvoluparà a Castella
i Lleó, Castella- La Manxa, Galícia i la Comunitat Valenciana, es busca fomentar i consolidar la cooperació entre els Grups d’Acció Local
per a millorar la qualitat de l’oferta actual. Més info
S’eliminarà el terme “incult” de la definició de la paraula rural
A la propera edició del Diccionario de la Lengua Española ja no apareixerà el terme “incult” en la segona accepció de la paraula rural,
gràcies a una campanya iniciada per La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) que es va iniciar a l’abril passat. Més info

Iniciatives rurals
Xarxa de petits pobles amb encant de les terres de Lleida
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha impulsat la creació d’aquesta xarxa, pionera en tot l’estat, que pretén ser un motor
econòmic i turístic per a aquests petits municipis basat en la sostenibilitat i el manteniment del patrimoni cultural i natural. La xarxa va
ser presentada el passat gener a Fitur 2011. Més info

Bibliorrural
Editada la primera guia pràctica sobre masies sostenibles
El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central ha editat una Guia pràctica sobre la masia sostenible. Els principals
objectius d’aquest projecte són la valorització de la producció local i del patrimoni, fomentar el turisme, entre d’altres. Més info
Ruralitat emergent: Possibilitats i Reptes
Publicat pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, ‘Ruralidad emergente, posibilidades y retos‘ és el títol del primer estudi,
realitzat amb les dades del cens de 2009, que analitza els canvis en la població rural, les tendències del present i del futur. Més info
Tecnologies per al desenvolupament de les comunitats rurals aïllades
La Real Academia de Ingeniería ha publicat l’estudi “Tecnologías para el desarrollo de las comunidades rurales aisladas” que tracta
sobre l’aplicació de les tecnologies en aspectes com l’agricultura, l’aigua, l’energia i el territori. 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 en itinerància a la Fira de Sant Miquel de Lleida del 29 de setembre al 2
d’octubre. Més info
II Congrés Internacional d’Alimentació Animal
Aquest acte es celebra amb l’objectiu de reflexionar obre les tendències reguladores futures, els controls i anàlisi de riscos i el paper
que juga la indústria de l’alimentació animal en la seguretat alimentària. La cita serà els dies 19 i 20 d’octubre al Palau de Congressos
de Lleida. Més info
II Edició del Saló PRODUQTE a la Fira de Sant Miquel
La promotora d'Exportacions Catalanes, SA (Prodeca) i el Patronat de Promoció Econòmica (Promeco) de la Diputació de Lleida
organitzen la segona edició del Saló PRODUQTE com a canal per potenciar la relació entre el productor i el consumidor, que es celebra
dins marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit de Lleida. La cita tindrà lloc del 29 de setembre a 2 d’octubre a Fira de
Lleida. Més info
Aliments funcionals, una mirada crítica
L’Associació Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS), amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) i
Danone S.A., organitza el proper 20 de setembre al Palau Robert de Barcelona, una jornada sobre “Aliments Funcionals” per a portar la
informació necessària per a diferenciar els aliments funcionals d’alguns medicaments. Més info
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