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Notícies rurals
Butlletí número 57 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 30 de setembre de 2010

Tema de la quinzena
Un estudi assenyala que la batata, la col xinesa, el cumquat, el litxi i
l’ocra podrien ser conreats a Catalunya per satisfer la demanda
interna d’aquests aliments
L'estudi està impulsat per la Fundació del Món Rural en col·laboració amb la Universitat de Lleida
Un estudi, impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), proposa la incorporació de nous conreus
originaris d’altres països a terres catalanes com a una eina per la diversificació de l’agricultura del país i
per atendre les noves demandes alimentàries de la població catalana. En concret, després d’analitzar un total
de 15 possibles conreus, s’aposta per la batata, la col xinesa, el cumquat, el litxi i l’ocra com a
possibles productes a implantar a les zones regables de les comarques de l’Alt i Baix Empordà, El Baix Camp,
El Segrià i les Terres de l’Ebre. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi “Avaluació tècnica i econòmica
de nous cultius, demandats pel canvi d’hàbits alimentaris, en les zones agràries catalanes” que ha impulsat
la Fundació del Món Rural, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, per a detectar quines oportunitats
té el sector agroalimentari català de produir aliments originaris de països de població immigrada. L’informe
ha descartat per diferents factors agronòmics (climàtics, de sòl i per viabilitat econòmica) els conreus de:
iuca, taro, nyam, mango, papaia, guaiyaba, entre altres.
Resum executiu de l'estudi
Avaluació tècnica i econòmica de nous cultius, demandats pel canvi d’hàbits alimentaris, en les zones
agràries catalanes
Ponència de Joy Ngo, dietista-nutricionista i secretària general de Nutrició Sense Fronteres
Ponència de Josep Faura, responsable del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.

Notícies
S’obre a la participació el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2011-2015
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentàira ha obert el període de consulta pública per al Pla de
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seguretat alimentària de Catalunya 2011-2015. Més info.
Neix el Saló PRODUQTE, en el marc de la Fira de Sant Miquel, per potenciar la relació entre
el productor i el consumidor
El Saló PRODUQT està organitzat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la Diputació de
Lleida, la Fira de Lleida, i compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç. Més info.
Un informe posa en qüestió la viabilitat de les farmàcies rurals castellanomanxegues
Un estudi sobre la Farmàcia Rural a Castella-La Manxa, encarregat pel Consell de Col·legis de
Farmacèutics regional (Cofcam), adverteix de l’alt risc de desaparició de moltes d’aquestes en un període de 2
a 5 anys, per la falta de viabilitat. Més info.

Iniciatives rurals
Neix una plataforma per vendre vins catalans als EUA
Una desena de cellers de Catalunya han engegat recentment, amb la participació d'ACC1Ó, una iniciativa
per donar a conèixer i comercialitzar els seus vins als Estats Units. Més info.

Agenda
Fira de Sant Miquel de Lleida: Entre el 30 setembre i el 3 octubre tindrà lloc la 56a edició del Saló Nacional
de Maquinària Agrícola i el 25é Saló Internacional de la Fruita. Més info.
9a Fira del Llibre de Muntanya: Els propers 2 i 3 d’octubre té lloc a Tavertet la 9a edició de la “Fira del
Llibre de Muntanya” que comptarà amb diferents activitats, tallers, presentacions, espectacles, etc. Més info.
Els camins ramaders i la transhumància a Catalunya: La Universitat de Lleida acull el proper 7
d’octubre una jornada sobre camins ramaders i transhumància en la qual es presentaran els resultats
del projecte impulsat per la Fundació del Món Rural "Camins ramaders i transhumància a Catalunya". Més Info.
Jornada: municipi, turisme i paisatge: Aquesta jornada, que organitza la Diputació de
Tarragona conjuntament amb la Xarxa SOLC, tindrà lloc el proper 5 d’octubre al Palau de la Diputació
de Tarragona. 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
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Anuari Econòmic Comarcal 2010. Estimació del PIB comarcal: Aquest informe, referit a dades de
2009, està impulsat per Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa i coordinat per Josep Oliver
Alonso, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més info.
Informe sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena
de suministro de alimentos en Europa: Aquest informe ha estat impulsat per la Comissió d’Agricultura
i Desenvolupament Rural de la Unió Europea i del qual ha estat ponent José Bové. Més info.
La seguridad alimentaria en la Unión Europea: bases para la confianza: Aquest informe impulsat per
la Fundació Triptolemos i que compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i
Nutrició analitza l’estat de la seguretat alimentària en l’àmbit europeu. Més info.
Anàlisi comparatiu dels Programes de Desenvolupament Rural 2007-2013 a nivell espanyol
i europeu: L’estudi “Anàlisi comparatiu dels Programes de Desenvolupament Rural 2007-2013 a nivell
espanyol i europeu” s’ha fet sobre la base dels vuitanta-vuit Programes de Desenvolupament Rural
(PDR) territorials presentats i aprovats per la Comissió Europea. 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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