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Previsualización HTML

Notícies rurals
Butlletí número 53 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 30 de juny de 2010

Tema de la quinzena
Una jornada impulsa l'intercanvi d'experiències europees d’emprenedoria
Jornada de bones pràctiques europees en desenvolupament i promoció de l’ocupació i l’emprenedoria en el
medi rural
L’emprenedoria té un paper clau en el món rural en la creació de nova activitat econòmica i d’ocupació.
La Fundació Catalunya Europa i la Fundació Món Rural han sumat esforços per compartir i debatre les
millors estratègies per fomentar-la al Castell de la Fundació Abertis, a Castellet i la Gornal. La jornada es
va plantejar com una petita plataforma per conèixer quines són les noves polítiques de desenvolupament
rural que s’apliquen als països europeus, quin tipus de projectes es plantegen, quins són els nous reptes
que haurà d’afrontar el món rural europeu, i com poden abordar-se de forma integral i unitària per
generar noves oportunitats de creació d’empreses i per millorar les condicions de vida i treball de la gent que
viu al món rural.
La Fundació del Món Rural emmarca aquesta activitat dins del projecte Rural Activa per impulsar
l’emprenedoria rural i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través dels
departaments d’Economia i Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El model Rural Activa, impulsat per la FMR
vol promoure l’emprenedoria en les zones rurals vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat
que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.
En aquest sentit, la FMR ha col·laborat amb la Fundació Catalunya Europa per poder organitzar
aquesta aproximació a models de foment de l’emprenedoria rural d’altres països europeus, aprofitant
l’àmplia experiència d’aquesta en la detecció de bones pràctiques europees en diferents àmbits.
Ponències de la jornada
Ponència de Geremia Gios. Professor d’Economia de la Universitat de Trento i president de la Fundació Vallarsa
Ponència de Raoul Battle-Font, president de CIVAM DU GARD (Federació Nacional de Centres per
Valoritzar l’Agricultura i el Medi Rural)
Ponència de Juuso Kalliokoski, senior officer del Ministeri d’Agricultura i Boscos de Finlàndia.
Ponència de Gerard McElwee, cap del Departament d’Administració Estratègica i Negocis Internacionals de
la Nottingham Business School, especialista en emprenedoria rural.
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Programa de la jornada
Entrevista al representant del CIVAM a Ruralcat

Notícies
L’Observatori de l’Escola Rural de Catalunya reivindica el paper vertebrador de l’escola rural
als pobles
La jornada “Escola i municipi”, organitzada per l’Observatori de l’Escola Rural (OBERC) i que ha tingut lloc
al Castell de Verdú, reivindica el seu paper en una visió integral dels pobles i assenyala el paper vertebrador
de l’escola rural en aquests municipis. Més info.
Un congrés debat sobre la classificació de les cases del turisme rural en l’àmbit espanyol
El XIV Congrés Nacional de Turisme Rural, d’àmbit espanyol, que va tenir lloc entre el 23 i 25 de juny a Terol
i va reunir a un centenar de professionals del sector, va debatre al voltant de la classificació de les cases
rurals. Més info.
Una web francesa difon els circuits curts de comercialització de productes agroalimentaris
Una pàgina web francesa impulsada per l'administració de la regió de Haute-Normandie difón els circuits curts
de comercialització dels productes agroalimentaris. Més info.
l
S’aprova el Programa de Desenvolupament Rural espanyol
El Reial Decret 752/2010, de 4 de juny fa oficial l’aprovació del primer Programa de Desenvolupament
Rural Sostenible espanyol per al període 2010-2014 en aplicació la Llei de Desenvolupament Rural
Sostenible. Més info.

Iniciatives rurals
Producte local, una nova marca balear per al producte fresc
La Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears ha posat en marxa la nova marca Producte local
per identificar els aliments frescs (peix, fruita, verdura i carn) elaborats a les Illes i amb un lligam
responsable amb el territori. Més info.

Agenda

Entrega dels 1ers Premis de narrativa, assaig i periodisme “Món rural” 2010: Avui 30 de juny a les 19
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h a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Fundació del Món Rural farà entrega dels guardons de
la primera edició dels Premis “Món rural”. Més info.
Noves tecnologies a les indústries agroalimentàries: La jornada tècnica que tindrà lloc a Monells el
proper dijous 1 de juliol té per objectiu presentar les noves tecnologies de conservació que tenen aplicacions
en la indústria agroalimentària com ara les altes pressions i les altes freqüències (microones i
radiofreqüències) des d’un punt de vista teòric i pràctic. Més info.
"Mercat de l’hort a taula” a la plaça Sant Joan de Lleida: El proper "Mercat de l’hort a taula”,
organitzat per l’ajuntament de Lleida, es celebrarà el diumenge 4 de juliol a la Plaça Sant Joan durant tot
el matí. Més info.
III Trobada de Ciència i Cuina: Els dies 6 i 7 de juliol té lloc la III Trobada de Ciencia i Cuina impulsada
per INDAGA i ALÍCIA. Científics del món de la cuina es reuneixen per posar-se al dia de les actuals
investigacions i organitzar estudis futurs. Més info.
El Patrimoni Etnològic a l’aula: Des de la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament
de Palamós) i el Museu de la Pesca es proposen un debat sobre l’ensenyament del patrimoni etnològic i les
eines per explicar aquest patrimoni a l'alumnat de secundària. Les jornades es duran a terme al Museu de
la Pesca de Palamós, els dies 1 i 2 de juliol de 2010. Més info.

Bibliorrural
Declaració de Cáceres del Fòrum Europeu “Les Dones en el Desenvolupament Sostenible del
Medi Rural”: La declaració de Cáceres recull les conclusions del Fòrum Europeu “Les Dones en
el Desenvolupament Sostenible del Medi Rural” que ja s’han presentat a la Comissió Europea per a que
incloguin les seves propostes en les polítiques de gènere comunitàries. Declaració de Cáceres.
Preus a llotges i mercats de Catalunya: En aquest apartat de les Estadístiques del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural podeu consultar l'evolució setmanal dels preus
dels productes agrícoles, ramaders i pesquers en llotges i mercats. Més info.
La Catalunya rural, abans i ara : Aquest llibre en el qual té gran importància l’apartat gràfic mostra la vida
a la Catalunya rural de principis del segle XX i compara aquella societat d’abans amb la d’avui dia. L’obra
es divideix en quatre grans àmbits: el paisatge, la feina, la vida quotidiana i les creences. 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.
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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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