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Tema del mes
SOCIAL COOP és atendre les persones, generant ocupació femenina, a través del cooperativisme agrari
El passat 9 de novembre es va celebrar a la Diputació de Lleida la jornada de cloenda del projecte SOCIAL COOP. Aquest projecte va ser
impulsat per la Fundació del Món Rural en el 2010 i desenvolupat juntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la
Fundació Catalana de Cooperació i Ara Coop, amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació i del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Va néixer amb els objectius de revitalitzar i diversificar l'economia rural, generar ocupació
femenina i millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, i ha resultat ser un model d'interactuació amb el territori,
sostenible en el temps i transferible a moltes zones rurals
La primera fase del projecte, portada a terme per la Fundació del Món Rural, va ser elaborar una diagnosi per determinar quins són els
territoris més envellits, amb més atur femení, més rurals i amb menys dotació de serveis, però amb més presència de cooperatives
agràries com a potencial dinamitzador de serveis a persones grans.
En el 2011, el conjunt d'aquestes quatre entitats, han donat continuïtat pràctica al projecte amb l'objectiu de crear i desenvolupar una
prova pilot a través de cooperatives agràries que revitalitzi i diversifiqui l'economia rural, cobrint necessitats socials i generant ocupació.
Tot i que l'estudi és pioner, algunes cooperatives agràries catalanes, com la cooperativa d'Alcarràs, el Celler Cooperatiu de Gandesa i la
Cooperativa d'Ivars d'Urgell, s'hi han sumat i han endegat iniciatives que s'emmarquen dins aquest model de cooperativisme social.
SOCIAL COOP és un projecte pilot en el marc de la Red Rural Nacional del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que s'està
aplicant a altres comunitats autònomes que, tot i presentar característiques diferents, tenen la mateixa potencialitat en territori: les
cooperatives agràries com a agents dinamitzadors i d'intervenció.
Presentació del Projecte SOCIAL COOP
Jornada de cloenda del Projecte SOCIAL COOP

Entitats col·laboradores:
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Fundació Catalana de Cooperació
AraCoop
Cooperatives participants del projecte:
Cooperativa d'Ivars d'Urgell
Celler Cooperatiu de Gandesa

Notícies
Un estudi demostra que l'ús de la pinyolada com adob estalviaria 60 milions d'euros a l'any
Un estudi de la Universidad de Sevilla demostra que reutilitzar la pinyolada que es produeix com a residu de l'elaboració de l'oli com a adob
orgànic suposaria un estalvi de 60 milions d'euros a l'any pel sector. Més info
S'impulsa la creació de la Comissió de Seguiment de la PAC
En la passada reunió mantinguda entre el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els agents del sector
agroalimentari a la Taula de Concertació Agrària es va plantejar la creació d'una Comissió de Seguiment de la PAC, formada per una àmplia
representació dels agents socials, econòmics, polítics i institucionals vinculats al sector agroalimentari de Catalunya, amb quatre grups de
treball, a fi d'acordar estratègies conjuntes per defensar els interessos del sector. Més info
L'Agricultura Familiar com a model agrari de futur
Organitzacions agràries regionals, nacionals i internacionals d'Àsia, Àfrica, Amèrica i Europa aposten per l'agricultura familiar com un model
agrari de futur. A la Conferència Mundial d'Agricultura Familiar, organitzada enguany pel Fòrum Rural Mundial a Bilbao, es va instar als
governs a dissenyar polítiques encarades a garantir l'accés dels agricultors i ramaders a la terra, a fomentar l'agricultura ecològica i a
propiciar l'accés de les families agricultores als mercats i agilitar la interacció entre els productors i els mercats locals, entre d'altres. Més
info

Iniciatives rurals
Edició del catàleg digital de productes agroalimentaris de qualitat "L'Anoia, del camp a la taula"
El Consell Comarcal de l'Anoia, membre de la Xarxa de Productes de la Terra impulsada per la Diputació de Barcelona, ha editat en format
digital el catàleg de productes alimentaris de qualitat, amb el propòsit de donar a conèixer i potenciar els productes d'aquesta comarca.
Més info

Bibliorrural
Primer mapa de varietats tradicionals catalanes
La Fundació Miquel Agustí ha elaborat aquest mapa dins el projecte "Recuperació a través de l'ús, de l'agrobiodiversitat en els espais de la
Xarxa Natura 2000 a Catalunya", amb l'objectiu d'analitzar el potencial agronòmic i gastronòmic d'aquests productes que es poden
convertir en eixos de desenvolupament en zones rurals. És el cas de la mongeta del Ganxet al Vallès i al Maresme, el fesol de Santa Pau a
Olot i els calçots a Valls. Més info
Nou llibre: "Cooperativas, territorios y empleos"
La Confederació Europea de Cooperatives (CECOP) ha publicat un nou llibre que es titula "Cooperativas, territorio y empleo: veinte
experiencias de las cooperativas activas en industria y servicios en Europa". De l'anàlisi de les experiències es conclou que el model
cooperatiu ha destacat positivament en dos punts: especial incidència sobre el treball i el desenvolupament territorial. Demostrant ser un
model especialment resistent a la crisi degut a les seves característiques distintives. Més info
Resultats de la comparativa de serveis de seguretat alimentària entre municipis
El passat 24 d'octubre, a la sala d'actes del Museu Marítim de Barcelona es va presentar l'informe de resultats 2010 dels Cercles de
Comparació Intermunicipal en Seguretat Alimentària, que es va posar en marxa fa dos anys amb l'objectiu de promoure la millora de la
qualitat dels serveis de Seguretat Alimentària, i que han servit per consensuar un seguit d'indicadors comuns, per mesurar i comparar
l'activitat feta en els municipis i proposar algunes accions de millora contínua. Més info

Agenda
Jornada ANEM PER FEINA: Ocupació al món rural català, què i com?
En el marc del projecte RuralActiva, la Fundació del Món Rural presentarà el proper 23 de novembre els resultats de l'estudi "Creació
d'empreses i noves oportunitats d'ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament", que vol ser una eina que
contribueixi a repensar les polítiques d'ocupació i de foment de l'emprenedoria al món rural català, en un moment on aquests factors
requereixen d'escenaris innovadors i emergents i plantejaments novedosos. Més info
Smart Living, cómo vivir mejor en un entorno rural
El 29 de novembre, dins el marc del Congrés Mundial Smart City Expo, es celebrarà una jornada sobre la qual es debatrà sobre la millora
de la qualitat de vida en les zones rurals amb propostes innovadores i respectuoses amb el medi ambient. Més info
Presentació del Programa Joves i Agroecologia. Maneres joves de gestió de la pagesia
L'associació Rururbans i el Centre Assessor per al Desenvolupament Sostenible organitzen aquesta jornada el proper dia 2 de desembre, en
la qual la Fundació del Món Rural hi participa en la taula rodona "Reptes cap a una nova pagesia: sostenibilitat i competitivitat". Més info
Gran recapte d'aliments a Catalunya
La Fundació Banc dels Aliments portarà a terme els dies 25 i 26 de novembre el Gran Recapte d'Aliments 2011 per tot el territori català.
Més info
Rururbal organitza el seminari transnacional "Els sistemes agroalimentaris locals i les noves polítiques europees"
Després de 30 mesos de durada del projecte Rururbal, els dies 24 i 25 de novembre, es farà a Barcelona el Seminari Final del Projecte am b
una doble finalitat: contribuir a entendre millor les noves tendències en les polítiques europees, agrícoles territorials, de co-construcció
territorial en les zones periurbanes i estimular el debat sobre noves formes de governança alimentària territorial. Més info
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