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Butlletí número 41 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 30 de novembre de 2009

Tema de la quinzena
La participació de la pagesia en la gestió del territori, una de les claus per fer
compatibles agricultura i preservació dels espais naturals
• El foment de sistemes participatius en la gestió dels espais naturals és clau perquè la pagesia se'ls faci seus
• Els altres eixos fonamentals són promoure la producció agroalimentària local de qualitat i la creació d’ocupació al territori vinculada a la
gestió dels espais preservats
• La jornada va constatar la importància de la pagesia com a creadora de paisatge
El diàleg i la comunicació amb la pagesia i la resta dels agents representatius del territori és una de les claus per fer compatibles
l’activitat primària i preservació dels espais naturals, segons es destaca a l’informe “Parc endins. La percepció del món rural als espais
naturals protegits”, elaborat per l’Àrea de Medi Ambient de la Fundació del Món Rural. Aquest estudi es va presentar a la jornada
“Convivència entre les activitats primàries del territori i els espais naturals” que va tenir lloc el passat 25 de novembre a la Universitat de
Girona i que ha estat impulsada per la Fundació del Món Rural, l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació
Agroterritori.
El foment de la participació promou que els habitants del territori facin seus aquests sistemes de protecció i més si es fa compatible amb
la generació d’oportunitats d’ocupació per mantenir a la gent al territori i amb un treball conjunt entre administració i pagesia. Els espais
escollits per a la realització de l’estudi han estat: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Nota de premsa
Estudi “Parc endins. La percepció del món rural als espais naturals protegits”

Espais protegits
Parcs Naturals de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Entitats
Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona
Fundació Agroterritori
Protecció de l’espai agrari
Informe de COAG: Red Natura 2000, Situación actual y cofinanciación
Seminari sobre la llei d’espais agraris de Catalunya

Notícies
Un estudi critica la manca d’atenció informativa en els mitjans més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona
L’Observatori de la Comunicació Local ha posat en evidència que els informatius d’àmbit nacional -TV3, TVE a Catalunya, la Xarxa de
Televisions Locals (XTVL) i 8TV- no informen suficientment de les notícies de comarques. Més info.
A la recerca de solucions
Article del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Llena, al voltant de les polèmiques
sobre els preus agraris en que planteja una major transparència informativa sobre la formació dels preus agraris. Més info.
S’impulsa un nou programa d'investigació en cultius energètics
L’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària crearà una unitat experimental per a la investigació i
desenvolupament de cultius energètics (Ucena) per a la producció de biocombustibles. Més info.

Iniciativa rural
Neix la Xarxa Europea d’Avaluació de Desenvolupament Rural
La Xarxa Europea d’Avaluació de Desenvolupament Rural coordinarà i assessorarà les estratègies en polítiques de desenvolupament rural
de tot el territori comunitari. Més info

Bibliorural
Experiencias de gestión de riesgos y crisis: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) posa a la disposició pública dos
articles al voltant de l’experiència de gestió de riscos i crisis tant a la Unió Europea i Espanya. Més info 1. Més info 2.
Anuari Eurostat 2009: Europa en cifres: L’Anuari d'Eurostat 2009 presenta una selecció de dades estadístiques referides al període
1997-2007. El directori E està destinat a l’agricultura i al medi ambient. Més info.
La volatilidad de los precios en los mercados agrarios de la Unión Europea: Aquest document analitza la situació dels preus
agraris a la Unió Europea i les seves oscillacions recents. Més info.

Agenda
Presentació dels Premis de narrativa, assaig i periodisme 'Món rural', impulsats per la Fundació del Món Rural: La Fundació
del Món Rural (FMR) presentarà a Lleida el proper 3 de desembre a Lleida la primera edició dels Premis de narrativa, assaig i periodisme
“Món rural”. Més info.
Presentació de la nova web i material didàctic de l'Altes de la nova ruralitat: El proper divendres dia 4 de desembre a les 10.45

hores es presentarà la nova web i el material didàctic de l'Atles de la nova ruralitat destinat a primària i que ha estat impulsat per la
Fundació del Món Rural, el Departament d'Educació, la Universitat de Lleida, i el Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa de
les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia. Més info.
'Noves oportunitats d’ocupació per a les dones rurals catalanes': La Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany,
en el marc del projecte Rudona “Informació, orientació i formació per al foment de l'ocupació de les dones rurals”, organitza la jornada
“Noves oportunitats d’ocupació per a les dones rurals catalanes” que tindrà lloc al matí del 10 de desembre de 2009 al Palau Centelles de
Barcelona. Més info.
Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?: Tortosa acull el proper 16 de desembre una nova jornada sobre
emprenedoria al món rural. L’acte s’emmarca dins del projecte Rural Activa impulsat per la Fundació del Món Rural, per promoure
l’emprenedoria en les zones rurals. Més info.
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