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Tema del mes
Un pas endavant per a les dones rurals
El proper 15 d’octubre és el Dia Internacional de les Dones Rurals, que es celebra en la vigília del Dia Mundial de l'Alimentació, a fi de
posar en relleu el paper exercit per les dones a les zones rurals.
Aquest any coincideix amb la publicació de la Llei sobre titularitat compartida que ha aprovat recentment el Congrés per unanimitat de
tots els grups polítics. La constitució d’una explotació agrària de titularitat compartida afavorirà decisions gerencials i l’assumpció de
responsabilitats, es repartiran els rendiments al 50% i contempla la possibilitat de compensar el treball aportat per les dones a les
explotacions agràries. A més, tindran preferència en l’assignació d’algunes mesures de suport. Aquesta llei suposarà un canvi en les
estructures agràries en pro de la igualtat de drets efectiva entre homes i dones, doncs es calcula que beneficiarà a unes 100.000 dones
de l’àmbit rural en tot l’Estat.
La visibilització del treball i el paper de les dones rurals és clau per a la vertebració territorial. Les dones rurals estan cridades a ser les
noves protagonistes del desenvolupament econòmic. Cal doncs, treballar en aquest sentit, oferint eines i suport jurídic, laboral,
d’apoderament i de sensibilització. Des de la Fundació del Mon Rural, les dones rurals han estat un àmbit estratègic: ja entre el 2007 i
el 2009 es va endegar Rudona: informació, orientació i formació per al foment de l’ocupació de les dones rurals, amb l’objectiu
d’impulsar un conjunt de mesures encaminades a superar les desigualtats entre els homes i les dones en el mercat de treball rural. Es
varen dur a terme accions de sensibilització, formació i recerca, aconseguint fer més visible a la ciutadania el paper de les dones i la
seva aportació a l’emprenedoria i a la dinamització econòmica del món rural. Fruit d’aquest programa, a l’abril de 2009, es va publicar
a Catalunya una ordre que regulava l’accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries.
Arran de Rudona la FMR desenvolupa el projecte Dones i serveis d’atenció a les persones al món rural català. Models de gestió
empresarial: Aproximacions des del Cooperativisme, amb l’objectiu de promoure l’atenció a la dependència al món rural i l’ocupació
femenina a través del cooperativisme agrari. Al temps, l’any 2011 el projecte ha desembocat en una prova pilot, SOCIAL COOP, que es
realitza en sis comunitats autònomes.
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias
Reptes i assoliments de tres anys de projecte Rudona
Projecte “Dones i serveis d’atenció a les persones al món rural català. Models de gestió empresarial: Aproximacions des del
Cooperativisme”
MÉS INFO: Diagnosi, informe de resultats i models empresarials)

NOTICIES

La reforma de la PAC genera inquietud en el sector agrari català
La reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) europea, que aquest dimecres ha presentat la Comissió Europea al Parlament Europeu,
ha provocat el malestar en el sector agrari català. Unió de Pagesos (UP) ha denunciat que la nova normativa no té en compte la
diversitat territorial i de producció que hi ha a Catalunya. El sector ja ha rebut ja el suport del conseller d'Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, que ha demanat una pròrroga a l'entrada en vigor de la PAC perquè, segons el seu parer, genera massa "incertesa" sobre el
futur de les ajudes al sector. Més info
Sis empresàries de sis comunitats premiades a la ‘Fira Mercado Responsable’
El premi reconeix sis dones rellevants a l’economia procedents d’Andalusia, Canaries, Castella la Manxa, Catalunya, Extremadura i
Navarra. La ‘Feria Mercado Responsable’ és una actuació de la ‘Red de Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio de desarrollo económico
y social’ que té l’objectiu de mostrar la realitat empresarial de les dones, tant en l’àmbit rural com l’urbà. Més info
El Departament d'Agricultura dóna a conèixer el projecte Frut.Net entre el sector fructícola
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel
Molins i representants de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona es van reunir a la Fundació Mas Badia de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per presentar el projecte Frut.net, que pretén estendre arreu de Catalunya l’optimització
del control de les plagues i malalties i de l’ús dels productes fitosanitaris en l’àmbit de la producció de fruita. Més info
RuralCat al facebook
RuralCat és el portal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a difondre informació relacionada
amb el sector i recursos per als professionals del sector. Ara, estar present a les xarxes socials esdevé quelcom gairebé imprescindible,
per això RuralCat també ha creat el seu propi perfil al Facebook com a comunitat virtual agroalimentària i del món rural. Més info

INCIATIVA RURAL

Nova eina multimèdia per conèixer la realitat forestal de Catalunya
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha posat en funcionament al seu web una aplicació
multimèdia, realitzada a partir dels coneixements tractats al llarg del projecte europeu FUTUREforest, que pretén donar a conèixer
quina és la realitat forestal de Catalunya d’una forma dinàmica, senzilla i ecològica. Més info

BIBLIORURAL
Conclusions custòdia del territori agrari
Està publicat el recull d’iniciatives de custòdia agrària elaborat pel Grup de Treball de Custòdia Agrària en el qual han participat 18
entitats. L’informe destaca que el 62 % dels projectes es desenvolupen dins l’àmbit local. Més info
Envellir en moviment: elements demogràfics per a una mobilitat sostenible a Espanya
La Fundació RACC ha elaborat un estudi demogràfic sobre la mobilitat de la gent gran a Espanya que afirma que ‘garantir la mobilitat
segura de les persones grans és invertir en qualitat de vida i també suposa una inversió estratègica en el pla econòmic’. Més info

Es presenta la primera guia de restaurants de KM 0
L'associació Slowfood Catalunya presenta la "Guia de Restaurants km 0 Slow Food Catalunya". Aquesta guia recull, per primera
vegada, tots els restaurants del territori català distingits amb el segell km 0. 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 del 4 d’octubre al 6 de novembre al Museu de la Vida
Rural, a l’Espluga de Francolí. Més info
Territori de Masies
El proper 26 d’octubre es presenta el projecte ‘Territori de Masies’ a la Diputació de Lleida. Aquest és un projecte que pretén
promocionar el sud del Solsonès i el seu patrimoni cultural material i immaterial aportant solucions per a un turisme cultural amb
identitat pròpia, i que ha estat coordinat per l’ARADA, entitat que treballa pel desenvolupament del territori i per donar impuls a
projectes de dinamització socioambiental. Més info
El mercat agrari català on line
AgroMercat Online és un Lloc web al servei de pagesos i ramaders, on trobaran ofertes immillorables per comprar tot allò que
necessiten per fer rutllar el negoci i on també podran mirar de vendre els seus productes. Més info
Jornada Getting Contacts de la Xarxa Productes de la terra
La Xarxa de productes de la Terra és una agrupació voluntària que té per objectiu enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris
locals. El proper 18 d’octubre organitza la jornada Getting Contacts per obrir noves possibilitats de negoci. Per inscriure’s cal omplir el
formulari de l’enllaç. Més info
Notícies rurals és el butlletí electrònic mensual de la Fundació del Món Rural. Heu rebut aquest correu perquè la vostra adreça està
inclosa en un fitxer automatitzat de la Fundació, destinat a oferir-vos informació sobre l’actualitat del món rural català i la nostra
activitat com a fundació. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació
adreçant-vos a fmr@fmr.cat o al telèfon 973229360.
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