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Notícies rurals
Butlletí número 50 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 30 d'abril de 2010

Tema de la quinzena
Els trets definitoris de la ruralitat
Els conceptes urbà i rural són utilitzats per definir dues realitats la diferència de les quals sembla, de
partida, clara. Amb tot, si hem de ser rigorosos i accedim als estudis i la legislació al respecte, el concepte
rural varia, si més no, en funció de la font i del país. Així, per exemple, la Llei espanyola de
Desenvolupament Rural Sostenible situa el llindar en 5.000 habitants per municipi. Segons aquesta llei,
rural també pot ser “l’espai geogràfic format per l’agregació de termes municipals que posseeixin una
població inferior a 20.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants per km2”.
Altres informes de països com França o Gran Bretanya i d’organismes internacionals inclouen una
multiplicitat elements per valorar la ruralitat de cada territori. Tot i que les variables usades
(envelliment, dispersió de la població i pes del sector primari en l’economia del territori analitzat, distància
als nuclis de serveis, llocs de treball generats, etc ) són comunes, els valors que s’apliquen per a delimitar
la ruralitat són diferents, tot i que no divergents, en funció de la referència que usem o del país del que parlem.
Si ens remeten a la regulació de la matèria en àmbit català varia en funció de l’any en el qual busquem
la referència. El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya de 2000-2006 defineix com a rurals
a tots els municipis amb una densitat de població inferior als 100 hab/km2, en canvi en el PDR de 20072013 indica com a municipi rural el menor de 10.000 habitants i defineix com a comarca rural aquella que té
una densitat de població inferior als 100 hab/km2.
Per tant, no es pot parlar de ruralitat en singular, sinó de ruralitats en plural en funció del context que
ens envolta i de l’objectiu que es marqui i, en el nostre cas, que s’adequï a la realitat catalana. En aquest
sentit, segons l’estudi “Zones rurals en declivi. Detecció, diagnòstic i planejaments per al
desenvolupament”, impulsat per la Fundació del Món Rural, tampoc no es pot parlar de món urbà o món
rural com dues realitats totalment diferenciades i inconnexes sinó que hi ha diferents graus de ruralitat
(rural remot i rural periurbà). De fet, a territoris eminentment rurals conviuen pols urbans que fan el paper
de nucli de serveis.
La recerca al respecte permet conèixer millor les característiques de la ruralitat i, per tant, poder atendre
millor les seves necessitats i incloure la seva perspectiva, en una societat organitzada essencialment des
d’una perspectiva urbana.
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Legislació i administració
Llei de Desenvolupament Rural Sostenible
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013
Estudis i recerca
The New Rural Paradigm (OCDE)
Estudis sobre ruralitat de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
L’origen de la periferialitat
Zones rurals en declivi. detecció, diagnòstic i planejaments per al desenvolupament, estudi impulsat per la FMR
Atles de la nova ruralitat
Altres
Reportatge “El mundo se hace urbano” d’El País

Notícies
Un estudi confirma l’èxit de la marca “Tierra de Sabor” de productes agroalimentaris de Castella
i Lleó
Un estudi ha posat de manifest l’èxit de la marca “Tierra de Sabor”, que distingeix els productes
agroalimentaris de qualitat de Castella-Lleó i creada en el marc del I Pla de Promoció i Comercialització
del sector agroalimentari d’aquesta comunitat. Tierra de sabor. Estudi de mercat.
S'aproven les bases reguladores dels ajuts a projectes de R+D+i al sector agrari i alimentari
El passat 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització
de projectes pilot innovadors per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió
de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2010. Més info.
Primera edició dels “Premis d’Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals”
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí va publicar ahir en el Butlletí Oficial de l’Estat, la convocatòria
de la primera edició dels “Premis d’Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals”, les candidatures als quals
es poden presentar fins el 27 de maig. Més info.
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El Consell estatal per al Medi Rural aprova el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible
2010-2014
El Programa de Desenvolupament Rural Sostenible de 2010-2014 ha estat aprovat ja pel Consell estatal de
Medi Rural i ha comptat en la seva elaboració amb la participació dels diferents ministeris del Govern
espanyol, de les comunitats autònomes i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Més info.
Programa de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014

Iniciativa rural
El primer expenedor de llet a l’explotació de Catalunya, a Osona
El Mas el Pujol, de Calldetenes (Osona), és el primer de Catalunya que compta amb un expenedor de llet
a l’explotació. Més info.

Agenda
Biocultura Barcelona 2010: Del 29 d’abril al 2 de maig té lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona la 17a
edició d’una de les fires més importants del sector ecològic a l’Estat espanyol i en la qual hi ha 700 expositors
i s’esperen més de 80.000 visitants. Més info.
Alimentació amb productes locals a les escoles: La Fundació del Món Rural i els serveis territorials
de Girona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural organitzen el proper 12 de maig al
Centre Cívic i Cultural “La Sitja” a Fornells de la Selva (Gironès) aquesta jornada sobre menjadors escolars
i productes de proximitat. Més info.
1er Congrés de mercats municipals de Catalunya: El 17 de maig es celebrarà el 1er Congrés de
mercats municipals de Catalunya, que s’adreça a càrrecs electes, personal tècnic, associacions de venedors
i altres col·lectius interessats, i es desenvoluparà a l'Auditori Axa de Barcelona. Més info.
Jornada de circuits curts de comercialització de productes agroalimentaris: La Fundació del Món Rural
i Rururbal organitzen aquesta jornada sobre circuits curts de comercialització de productes agroalimentaris
que tindrà lloc el proper 26 de maig al Centre Cultural de Cardedeu. Més info.

Bibliorrural
Dades de la renda agrària de 2010 a l’Estat espanyol: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i
Marí (MARM) impulsa aquest estudi que permet saber l’evolució de la renda agrària en l’àmbit de
l’Estat espanyol, les darreres dades del qual estan referides a febrer de 2010. Més info.
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Catàleg de la conservació de l'agrobiodiversitat a la Vall Fosca: S’ha creat una pàgina web de difusió
dels resultats d’un projecte sobre la conservació de l'agrobiodiversitat a la Vall Fosca, impulsada pel
laboratori d’Etnoecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més info.
“Jóvenes baserritarras: situación socioeconómica de la juventud agroganadera en la
Comunitat Autònoma Basca": Aquest estudi impulsat pel Consell de la Joventut d’Euskadi (EGK) i el
sindicat EHNE analitza l’escassa presència de joves en l’agricultura basca que posa en perill la continuïtat
del sector. 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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