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Tema del mes
Les zones rurals tenen potencial per a la creació d'ocupació
En el context actual de recessió econòmica, el món rural és un entorn amb capacitats per a ser un possible generador d'ocupacions
perquè existeixen potencialitats, singularitats i valors. Potencialitats com són els recursos propis de matèries primeres, activitat agrària,
ramadera i silvícola que s'associen al manteniment i cutòdia del paisatge i del patrimoni històric i cultural del territori; singularitats com
la mobilitat, els serveis, les zones especialment envellides; i els valors mediambientals i socials.
En els últims anys, la diferència en els nivells de desenvolupament i de dotació de serveis i d'infraestructures entre les zones rurals i
urbanes s'ha reduït i s'ha intensificat el ritme de transformacions econòmiques, socials i demogràfiques que han fet aparèixer noves
necessitats socials en tots els àmbits.
Recentment, alguns estudis apunten a aquesta realitat, inclús més enllà de les nostres fronteres del país. En l'estudi "Ruralidad
emergente, posibildades y retos" l'autor assegura que l'èxode rural del 60 i 70 ha donat lloc a un moviment d'anada i tornada en el qual
l'atracció de la vida urbana es contraresta amb l'interès de viure en el medi rural. A "Oportunidades de empleo en el medio rural" es
destaca que es donen les circumstàncies adients per a dinamitzar les economies rurals i crear ocupació però apunta una sèrie de
mesures per a resoldre problemes estructurals i específics com seria l'adequació del marc legal empresarial al context rural i a la
dimensió de les empreses.
A Catalunya, l'estudi "Creació d'empreses i noves oportunitats d'ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de
finançament", impulsat per la Fundació del Món Rural en el marc del projecte RURALACTIVA: emprenedoria rural, mostra que al món
rural català hi ha oportunitats de creació de llocs de treball. Es proposa un ventall de noves oportunitats d'ocupació, entre les quals
destaquen les activitats d'atenció a les persones fomentant la formació i l'emprenedoria en aquest àmbit, promoure una estratègia
global per a l'aprofitament de la biomassa forestal i millorar els canals de comercialització en el sector de la indústria agroalimentària,
la qual ha mostrat una forta resistència a la crisi i afavoreix la pagesia. L'estudi també proposa combatre les dificultats que es poden

trobar aquestes iniciatives, com la feblesa de les estructures financeres, les dificultats de posicionament en el mercat de les activitats
productives o els entrebancs per guanyar competitivitat a través de la innovació, amb un front comú de cooperació público-privada.
D'altra banda, s'apunta a la necessitat de reforçar un model econòmic basat en el coneixement i en el valor afegit. Les recomanacions
finals d'aquest estudi van orientades a l'impuls de la cooperació entre les administracions locals, especialment en les àrres de promoció
econòmica i a l'orientació de les eines de suport i finançament per afavorir les activitats amb més potencialitat al territori i amb més
capacitat per generar ocupació directa i indirecta.
Estudi de detecció de nous jaciments d'ocupació a les comarques rurals catalanes
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Notícies
El portal RuralCat ha batut rècords d'usuaris registrats i visites
'RuralCat' és una iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacio i Medi Natural (DAAM). Quant els usuaris,
s'ha passat dels 15.000 usuaris registrats al desembre de 2010 als 17.000 de novembre de 2011, la qual cosa és un salt significatiu
que consolida el portal com a plataforma de referència per al sector agroalimentari i el món rural. Més info
Masella uneix l'esquí amb la degustació d'aliments de qualitat a les mateixes pistes
L'estació d'esquí de Masella ha proposat als seus clients una nova oferta turística que consisteix a unir l'esquí amb la degustació dels
productes més delicats de gamma alta. La nova oferta turística es diu Snowfood by Masella. Més info.
Dotze noves empreses de la Garrotxa s'han acreditat amb el segell "Gestió Sostenible Garrotxa-Collsacabra"
La marca 'Gestió Sostenible Garrotxa-Collsacabra' és una marca que s'atorga a les organitzacions de la Garrotxa i el Collsacabra que
incorporen en la seva gestió quotidiana el compromís amb el territori i els valors de respecte pel medi ambient i per les persones. Més
info.

Iniciatives rurals
Un centenar de dones s'alien amb el turisme rural per a promocionar els seus productes
Més de 100 productores rurals exposen els seus productes en catàlegs que es distribueixen en establiments hotelers; es tracta d'un
projecte desenvolupat per la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres) amb l'objectiu d'estimular el creixement econòmic de
dotze comarques espanyoles. Més info.

Bibliorrural
S'ha publicat el llibre 'Cròniques rurals'
El passat 20 de desembre va tenir lloc la presentació del llibre 'Cròniques rurals', que és el segon volum de la col·lecció etnològica del
Museu de la Vida Rural amb l'editorial Barcino. Aquest llibre presenta el testimoni de vint personalitats del nostre país en la seva relació
amb el camp i l'entorn rural. Més info
Introducció als boscos de la mediterrània: situació actual i perspectives
Es tracta d'un recull dels treballs presentats en el curs: "Introducció als boscos de la mediterrània: situació actual i perspectives"
organitzat per la Seccó Forestal de la ICEA dins el marc de l'Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona a l'any 2009. Més info.

Agenda
I Fira de la Biomassa Forestal
Amb l'objectiu d'impulsar l'ús de la biomassa amb finalitats energètiques i crear un punt de trobada entre tots els agents implicats en el
sector de la biomassa forestal s'ha organitzat la I Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya que tindrà lloc del 23 al 25 de febrer a Vic.
El període per a formalitzar la participació finalitza el 20 de gener de 2012. Més info

II Trobada interprofessional de plantes aromàtiques i medicinals
El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la Universitat Politècnica de Catalunya organitza aquesta segona trobada
interprofessional de plantes aromàtiques i medicinals: expectatives dels productors, transformadors, empreses i investigació a la Sala
d'Actes del Vapor Universitari de Terrassa els propers dies 26 i 27 de gener. Més info
Fòrum Verd
El dies 15 i 16 de febrer es celebrarà Fòrum Verd, que és el nou format de la fira de la planta que vol convertir-se en el nou punt de
trobada català i internacional per als professionals del sector. Més info
III Congrés Nacional de Desenvolupament Rural: Cooperar per a competir
Tindrà lloc a Saragossa els dies 15, 16 i 17 de febrer. El medi rural i les activitats i serveis que hi tenen lloc es caracteritzen per la
dificultat d'arribar a uns nivells de massa crítica necessaris per assegurar condicions raonables de viabilitat i sostenibilitat. La
cooperació
constitueix,
per
tant,
una
eina
fonamental
per
al
desenvolupament
rural.
Més
info.
II Congrés de Comunicació Ambiental
El Congrés de Comunicació Ambiental té per objectius donar a conèixer eines per a comunicar millora els missatges ambientals i ser un
punt d'intercanvi d'experiències innovadores. La temàtica d'aquesta edició, que tindrà lloc el 24 i 25 de febrer de 2012 a la Casa de
Cultura de Gironal, són les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a la difusió ambiental. Més info
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