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Notícies rurals
Butlletí número 55 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 28 de juliol de 2010

Tema de la quinzena
A les zones rurals hi ha més emprenedors
Segons dades de l’“Enquesta de percepció del món rural” de 2010
La majoria dels enquestats creuen que és més fàcil arribar a finals de mes al món rural, tot i que perceben
els salaris com a inferiors
La població més emprenedora es troba a les zones rurals. Aquesta és una de les conclusions de la
cinquena entrega de “l’Enquesta de percepció del món rural” de 2010, impulsada per la Fundació del Món
Rural (FMR). El percentatge de població que ha considerat posar un negoci o que ja en té un de propi és
més elevat a les zones rurals, que no pas a les urbanes. Tot i així, més de la meitat dels enquestats creuen
que a les zones urbanes és on hi ha més possibilitats d’èxit a l’hora d’obrir un negoci. D’altra banda, els
joves són, per grups d’edat, els que més han intentat crear un negoci al seu municipi (26,5%), tot i que el
88% de la població catalana creu que els joves abandonen els pobles per motius de feina i oportunitats laborals.
Altres resultats de la enquesta, relacionats amb l’àrea econòmica, indiquen que el 80% considera que costa
més arribar a final de mes a les zones urbanes que a les rurals, tot i això el 72% sosté que els salaris són
més baixos al món rural. L’habitatge és la principal despesa dels catalans (33,8%) i l’alimentació la
segona (25,7%), mentre que en l’àmbit rural, en concret, aquesta situació s’inverteix i és l’alimentació
(29,4%) la principal despesa de la llar, mentre que l’habitatge passa a un segon lloc (27,5%).
Pel que fa als valors, el 78,8% observa diferències entre els valors de la població rural i urbana que
es manifesten en més vincles entre les persones, més companyonia i sentit col·lectiu, més respecte pel
medi ambient i per les persones, i un estil de vida diferent i més tranquil. Aquestes són les dades
més remarcables d’una enquesta que ja va per la seva cinquena edició.
“Enquesta de percepció del món rural” 2010
“Enquesta de percepció del món rural” 2009
“Enquesta de percepció del món rural” 2008
“Enquesta de percepció del món rural” 2007
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Notícies
Neix la web Arrelsconreudesabers.cat sobre cultura rural catalana
La Fundació del Món Rural impulsa la nova web Arrelsconreudesabers.cat , un espai interactiu que
pretén facilitar la divulgació i recopilació dels coneixements tradicionals de la cultura rural catalana. Més info.
Premis de fotografia rural
S’han fet públiques les fotografies dels guanyadors dels quarts premis de fotografia rural impulsats per
la Fundación de Estudios Rurales i Eumedia com una eina de divulgació dels valors del mon rural. Més info.
Les Xarxes de Desenvolupament Rural europees demanen una PAC “menys agrarista”
Diverses xarxes nacionals de grups de desenvolupament rural han demanat els ministres d’Agricultura de la
Unió Europea que facin una Política Agrària Comuna (PAC), menys agrarista i sectorial. Més info.
'Galega 100%', nova marca de qualitat per a la llet gallega
La Xunta té previst aprovar un decret per crear aquesta nova marca de qualitat que vigilarà l’etiquetatge i
les males pràctiques i que permet donar garanties als consumidors. Més info.

Iniciatives rurals
Neix la primera xarxa social rural a Espanya
La web plazasenred.es ha estat creada per la Federació de Dones i Famílies del Àmbit Rural destinada
al col·lectiu de dones rurals de l’Estat espanyol -de cinc milions de persones- que els permetrà
compartir experiències, inquietuds i projectes per trencar amb la solitud. Més info.

Agenda
Jornada l'Educació i la formació en l'àmbit rural: El 31 de juliol es celebra la VI Edició de la
Jornada l'Educació i la formació en l'àmbit rural. L'acte tindrà lloc a Cambrils es presentarà la ponència marc i
tot seguit s’obriran els diferents grups de discussió. Posteriorment, es presentaran les conclusions. Més info.
Premis a les millors idees empresarials d'universitaris i universitàries de les Terres de Lleida:
Aquest premi es fixa com a principal objectiu, incentivar la presentació d’idees emprenedores que ajudin
a fomentar l’esperit empresarial entre universitaris i universitàries de les Terres de Lleida. Més info.
Premi Manuel Arroyo per a joves emprenedors de l’economia cooperativa: Aquest guardó es dirigeix
a joves d’entre 18 i 35 anys, amb voluntat emprenedora, interessats en l’economia social, en particular en
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els models cooperatius. Més info.
IX Congrés de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica: La Societat Espanyola d’Agricultura
Ecològica (SEAE) celebra el seu IX Congrés a Lleida entre el 6 i el 9 d’octubre amb l’objectiu
d’intercanviar experiències, resultats i avanços en les recerques en matèria d’agricultura ecològica. Més info.

Bibliorrural
Afiliats a la Seguretat Social en el sector agrari. Juny 2010: En aquests gràfics s’observa la
disminució d’afiliats agraris respecte al mateix període de l’any passat d’un -2,2%, tot i que respecte al
mes anterior experimenta un lleu increment del 0,2%. Més info.
Integración sociolaboral de la población inmigrante en áreas rurales de Cataluña: Aquest estudi,
de diversos autors, i impulsat per la Càtedra d’Economia Solidària de La universitat Abat Oliba CEU estableix
una línea de investigació per dissenyar estratègies d’integració de la població immigrant del món rural
a Catalunya. Més info.
Del despoblament a la revitalització demogràfica: els canvis en el comportament de la població al
Pirineu català (1860-2006) : el cas de l’Urgellet i el Baridà (Alt Urgell-Cerdanya): Un estudi, de diversos
autors del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en
l’evolució demogràfica de dues subcomarques del Pirineu català, l’Urgellet i el Baridà. Més info.
El consumo de alimentos en España: el consumidor rural versus urbano: Diferents autors de
la Universitat Saragossa han elaborat un informe sobre el consum d’aliments a l’Estat espanyol i sobre
les diferències entre el consumidor de l’àmbit urbà i el rural. 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
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