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Tema de la quinzena
El manteniment la Política Agrària Comuna centrarà la presidència espanyola de la Unió
Europa
L’impuls de la igualtat d’oportunitats laborals per a la dona rural serà un altre dels eixos
El manteniment de la Política Agrària Comuna (PAC), una de les apostes del Govern espanyol, serà un dels eixos de la presidència
espanyola de la Unió Europa en un context en el qual s’ha iniciat un debat sobre quin és el seu futur més enllà del 2013 -l’actual disseny
de la PAC s’aplica en el període 2007-2013-. La igualtat d’oportunitats laborals per a la dona rural i la competitivitat del sector
agroalimentari són altres dos dels eixos per a la presidència espanyola.
El Govern espanyol aposta pel manteniment de la PAC per la qual cosa està elaborant un document sobre les ajudes directes i el
desenvolupament rural i en el qual la gestió de mercats serà una eina essencial d’aquesta política comunitària. Aquest document serà
presentant al Consell Extraordinari d’Agricultura que se celebrarà a Mérida (Badajoz) el proper mes de maig, coincidint amb la
presidència espanyola.
Polítiques específiques
La política rural espanyola s’havia desenvolupat a partir de la Política Agrària Comuna fins a l’actualitat, però el Govern creu necessari de
tenir una política per al medi rural específica i pròpia per la qual cosa s’han aprovat la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural
i el Programa de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 2010-2014.
ENLLAÇOS
Informacions sobre la PAC i la presidència espanyola de la UE

La competitividad, la PAC y la mujer rural serán las prioridades agrarias en la Presidencia española de la UE
El MARM traslada al sector agrario las prioridades del Gobierno en la presidencia española de la UE
El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua destaca que España fortalecerá la PAC en el horizonte 2020 durante la presidencia de la
UE
Documentació sobre la PAC
Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)
La Política Agrícola Comuna en detall
The common agricultural policy after 2013
El futuro de la PAC tras 2013: La reforma política del desarrollo rural
La réforme des mécanismes de régulation des marchés
Elements of the post 2013 CAP
The budgetary aspects of the new CAP payments
De la Nissan al pagès
La revisió mèdica de la PAC: condicionants per al desenvolupament agroalimentari a Catalunya
Polítiques específiques per al món rural
Programa de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 2010-2014
Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural

Notícies
Vic defensa la ruralitat al seu pla de desenvolupament urbà
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic està orientat a assolir l’equilibri entre la part urbana i rural, i cerca mantenir
el paisatge, la biodiversitat i la qualitat de vida. Està previst que s’aprovi provisionalment al febrer. Més info.
La electricitat representa el 30% dels costos del regadiu
La factura elèctrica per als regadius espanyols s’ha encarit entre un 70% i un 150% en els darrers tres anys i ja suposen un 30% dels
costos de producció. Més info. Informe d'estalvi i eficiència energètica en agricultura de regadiu.
Les emissions de la ramaderia i l'agricultura europea són compensades per l’absorció que en fan boscos i praderies

Investigadors europeus en el projecte CarboEurope han calculat per primer cop les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Europa, així
com el carboni absorbit per boscos i praderies. Més info.

Iniciatives rurals
Slow Food inclou el gall del Penedès a l’Arca del Gust
El gall del Penedès ha entrat a l'Arca del Gust promoguda per Slowfood, la qual cosa li permetrà obtenir major promoció i difusió com a
producte alimentari. Més info. Baluarts d’Slowfood.

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
II Foro de Innovació para una alimentación saludable: Aquest fòrum està organitzat pel Govern de la Rioja i Alios Health & Food
Business Solutions i tindrà lloc el 4, 5 de febrer 2010 al Centre Tecnològic de La Rioja de Logroño. Més info.
II Congreso Nacional de Desarrollo Rural: Amb al lema “Innovar des del territori” està previst que se celebri entre els dies 8 i 10 de
febrer de 2010 aquest congrés en el marc de la 36ª Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA 2010) a Zaragoza. Més info.
V Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Noves propostes de fires i mercats de productes locals: La jornada que
està dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural tindrà lloc a Olot el proper
13 de febrer de 2010. Més info.
Postgrau d'Ordenació del Territori i Arquitectura de Muntanya. Construcció d'Espais de Muntanya. Intervenció
socioeconòmica, història i ambiental en l'arquitectura i l'urbanisme: A mitjans de febrer del 2010 s'iniciarà la 2a edició d’aquest
postgrau Impulsat per la Fundació UPC, el Collegi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació de Lleida-Delegació del Pirineu i l’empresa
mOntanyanes. Més info.

Bibliorrural
Quadre de comandament del sector agroalimentari: El quadre de comandament agroalimentari i rural és un conjunt d'indicadors
sobre magnituds estructurals o de seguiment anual que es presenten en format de fitxes i agrupats per temes i impulsat pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El conjunt d'aquests indicadors ens ofereix una imatge global però amb un
apropament detallat sobre les bases i els potencials de l'agroalimentació catalana. Més info.
La Catalunya rural, abans i ara: El llibre de Llorenç Ferrer aborda els grans canvis socials i les transformacions econòmiques del món
agrari català, des de l'inici del segle XX fins l'actualitat. Més info.
Observatori de Preus dels Aliments: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí publica al seu web estudis recents (de novembre
i desembre 2009) al voltant dels preus de sectors com el conill, el pollastre, el porcí,el vacú, la poma, la pera, la carbassó, l’ou, el
pebrot, el plàtan, el tomàquet i el pa. Més info.
Guía para la implementación del sistema CDO/GDA’S en el sector de alimentación y bebidas español: La importància de
l’etiquetatge dels aliments rau en el seu paper com a principal forma de comunicació entre els productors i venedors d’aliments per una
banda, i per l’altra, els seus compradors i consumidors. Més info.
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