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Notícies rurals
Butlletí número 46 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 26 de febrer de 2010

Tema de la quinzena
La protecció dels espais agraris, una assignatura pendent
L’agricultura periurbana (que pateix pressions per l’expansió de les zones urbanes), el mobbing rural (centrat
en l’activitat agrària), la planificació territorial o el debat sobre la necessitat de protecció dels espais
d’interès agraris són temes connectats que ens parlen de la pressió del món urbà sobre l’espai agrari.
Aquesta problemàtica ha estat abordada des dels diferents enfocaments abans esmentats, i compta ja amb
una proposta de llei d’espais agraris, com la plantejada per la Fundació Agroterritori, i d’experiències
de protecció d’aquest tipus d’espais com ara els anomenats Parcs Agraris del Vallès i del Baix Llobregat o
de l’Espai Rural de Gallecs.
El mobbing rural és un altre fenomen recent de pressió contra les activitats agràries: pel soroll, per les olors
o per les molèsties que pugui causar a un nouvingut a l’àmbit rural. També és, però, mobbing rural,
les pressions urbanístiques o immobiliàries que permeten canvis en els usos. Els canvis de conreus
per urbanitzacions o el disseny de noves infraestructures viàries o d’energies renovables (com ara parcs
eòlics) que fragmenten el territori i dificulten l’activitat primària. A partir d’aquests fets alguns reclamen que
la planificació territorial també tingui com a valor, com a perspectiva, l’impacte en l’activitat agrària.
Actualment no existeix una figura legal de protecció d’aquells espais agraris de més interès: l’espai agrari
és senzillament espai no urbanitzable sense que es tingui en compte la seva capacitat de producció, ni la
seva transcendència econòmica, social i ambiental.
Notícies
Dos-cents pagesos es manifesten contra l'enderroc d'una granja a Sisteró
La normativa urbanística regularà tres tipologies de construcció en sòl rústic a les Terres de l'Ebre
Recerca i dades
Anuari Territorial de Catalunya
Ordenació territorial dels parcs eòlics a l'Alt Empordà
Mapa de paisatges de Catalunya (Observatori del Paisatge)
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Entitats i administració
Federació europea d’espais naturals i rurals metropolitans i periurbans
Fundació Agroterritori
Parc Agrari Baix Llobregat
Parc Agrari de Sabadell
Institut Català del Sòl
Legislació i planificació territorial
Recull de la legislació vigent sobre gestió del territori
Conclusions de la jornada sobre la “Futura Llei d’Espais Agraris”
Llei de política territorial
Pla territorial de Catalunya
Plans Territorials
Pla territorial de les Comarques Gironines, en fase d’informació
Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya VV.AA. editat per Documenta Universitaria 2009

Notícies
Conclusions del Congrés de Desenvolupament Rural de Saragossa
El II Congrés Nacional de Desenvolupament Rural, que va tenir lloc els passats 8, 9 i 10 de febrer a
Sarragosa, ha fet públiques les seves principals conclusions. Més info. Web del Congrés de
Desenvolupament Rural.
Nova web dels Parcs Naturals de Catalunya
Catalunya disposa d'una autèntica xarxa d'espais que va de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels
boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins, un mosaic que disposa d’un nou web
específic. Més info.
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
El 25 de febrer es va presentar a Barcelona la Proposta de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible
de Catalunya resultat del procés de participació 2026.cat per a l’elaboració de l’Estratègia. Més info. Informe
del procés de participació.

Iniciatives rurals
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Projecte de la Festa Remença
El projecte la Festa Remença parteix d’una proposta de la mancomunitat de municipis de la Vall del Llémena,
per a l’organització d’una festa entorn del fet remença i compta amb la participació de l’Ateneu de la Vall
de Llémena per crear el Guió Teatral d’Escenificació de la Festa. Més info.

Agenda
Premis de narrativa, assaig i periodisme 'Món rural': La Fundació del Món Rural (FMR) convoca la
primera edició dels Premis de narrativa, assaig i periodisme “Món rural” . Bases dels premis.
Crear empresa en el món rural: Com finançaré el meu projecte?: El proper 4 de març a Vic té lloc
la tercera edició d’aquesta jornada impulsada entre altres, per la Fundació del Món Rural dins del model
Rural Activa per promoure l’emprenedoria al món rural. Més info.
Jornada del sector turístic a la Pobla de Segur: El proper 4 de març a Pobla de Segur la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), l'agència ACC1Ó CIDEM/COPCA i l'Ajuntament de
la Pobla de Segur organitzen una jornada per explicar els avantatges d’implantar les tecnologies de la
informació i la comunicació en els establiments del sector turístic i comercial per a promocionar el
negoci, atraure més clients i optimitzar la gestió. Més info.
Presentació del Baròmetre de la situació i les estratègies del sector agroalimentari: El proper 11
de març es presentarà “Baròmetre de la situació i les estratègies del sector agroalimentari a Catalunya”del
segon semestre de 2009 a la Sala d’Actes del DAR a Lleida a les 11 h. Més info.

Bibliorrural
AGER. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural: Aquesta és una publicació
científica impulsada pel Centre d’Estudis sobre la Despoblació i el Desenvolupament d’Àrees Rurals
(CEDDAR) que fa recerca dels processos de despoblament i dels problemes del desenvolupament rural
i territorial. Més info.
Un nou Atles de l’alimentació als EUA: L’Altes de l’alimentació dels EUA ha estat impulsat pel
Departament d’Agricultura dels EEUU (USDA) amb un format digital que permet conèixer al ciutadà d’aquell
país la disponibilitat d’aliments. Més info.
Marketing y alimentos ecológicos. Manual de aplicación a la venta detallista: El Ministeri de
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Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha editat una nova guia sobre desenvolupament d’estratègies
de màrqueting d’aliments ecològics a la venda detallista. Més info.
Actividades forestales comunitarias para la creación de medios de vida rurales sostenibles: un caso
en América del Norte: Una publicació recull les experiències locals sobre la situació de les comunitats forestals
en les quals els residents en aquestes comunitats es poden guanyar la vida gestionant els seus boscos. Més info.

Notícies rurals és el butlletí electrònic quinzenal 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.
Fundació del Món Rural
Avinguda Prat de la Riba, 27, altell 1a, Lleida
Telf: 973229360
Fax: 973229365
correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriures enviar un correu electrònic amb el assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat

http://www.irismailingsoft.com/fmr/admin/index.php?Page=Newsletters&Action=View&id=207 (4 of 4) [21/10/2010 11:16:22]

