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Notícies rurals
Butlletí número 39 de la Fundació del Món Rural (FMR), 30 d'octubre de 2009

Tema de la quinzena
L’Observatori de l’Educació Rural presenta nova web i estudis sobre
la realitat de l’ensenyament al món rural
El passat 29 d’octubre va tenir lloc a la Diputació de Lleida el Plenari anual del Observatori de l’Educació Rural
de Catalunya (OBERC) en el qual es va presentar la nova web de l’entitat. Aquesta nova eina posa a l’abast de
la població catalana tota la informació generada per una entitat que pretén promoure el debat, la reflexió i
la recerca sobre el model d’educació del món rural, així com difondre’l i donar-lo a conèixer a tota la
societat catalana amb l’objectiu d’influir en la política educativa del Govern. A més, s’han presentat estudis
i informes, encara en procés d’elaboració, que tenen a veure amb els diferents àmbits de l’Observatori: el
Banc de Dades Socioeducatives i recerca, el Centre de Documentació, el de Bones Pràctiques i el de
Materials educatius.
L’Observatori va ser creat fa dos anys en el marc de les XIV Jornades de l’Escola Rural, està
impulsat conjuntament per la Fundació del Món Rural, el Grup Interuniversitari per l’Escola Rural, i el
Secretariat d’Escola Rural de Catalunya. A la seva constitució van assistir fa dos anys el conseller
d’Educació, Ernest Maragall i el director de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran en representació de les
dues conselleries que en formen part, la d’Educació i a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, així com
les diputacions de Barcelona, Girona i Lleida que han signat convenis de col·laboració. En són també
promotors: la Fundació Catalana de l’Esplai; les associacions de pares, FAPAC i FAPAES; les
Federacions d’Ensenyament de CCOO, CGT i UGT I l’USTEC-STEs i les associacions de pagesos Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya i Unió de Pagesos, l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya.
Nota de premsa
Web de Observatori de l’Educació Rural de Catalunya (OBERC)
Secretariat de l’Escola Rural
XV Jornades de les Escoles Rurals: Competències per a un poble educador
Llistat de Zones Educatives Rurals de Catalunya
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Articles, informes i ponències
Bibliografia sobre l'Escola Rural
El món rural i l’escola rural
Informe de la FMR sobre la Llei d'Educació
L'escola rural: un model exportable a la ciutat
Poble educador: un projecte educatiu necessari per al reequilibri social, educatiu i cultural del país

Notícies
La biomassa forestal podria produir el 75 % de l'energia que faciliten les centrals nuclears
Espanya desaprofita 30 milions de metres cúbics de fusta que podria suposar el 75% de l'energia produïda en
un any per les centrals nuclears a l’Estat espanyol, segons diversos experts en el 5º Congrés Forestal
Espanyol. Més info. 5é Congrés forestal espanyol.
Els ‘urbanites’ tornen al rural
Un reportatge del diari "Faro de Vigo" sobre el fenomen de retornada al món rural de molts habitants de
zones urbanes en l’àmbit gallec. Més info.
La igualtat de les dones rurals
El diari "Publico" analitza en aquest reportatge la situació actual de les dones a l’àmbit rural i les
accions governamentals, com ara l’aprovació de la cotitularitat, que pretenen millorar-la. Més info.
Neix elsBolets.com
Neix amb l’arribada de la tardor el nou portal elsBolets.com, la comunitat boletaire del DiariForestal.com.
Més info.

Iniciativa rural
Nova plataforma de comercialització de llana d'ovella xisqueta
Les associacions rurbans i Obrador Xisqueta - associació sorgida per a la dinamització de la llana de la
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raça d'ovella xisqueta -, juntament amb mOntanyanes portaran a terme un projecte de comercialització de
la llana per a usos artesanals i per a usos vinculats a l'aïllament. Més info.

Agenda
Presentació de les “Recomanacions sobre el tractament del món rural als mitjans audiovisuals”:
El proper 3 de novembre es presentaran les recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
per al tractament del món rural als mitjans audiovisuals. El document ha estat impulsat pel mateix CAC;
el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Fundació del Món Rural. Més info.
I Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat, una Estratègia per al manteniment del territori:
Des de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot conjuntament amb el Consorci Universitari Menéndez Pelayo
de Barcelona organitzen aquest seminari que tindrà lloc a la sala d’actes del Casal Marià d’Olot del 4 al 6
de novembre de 2009. Més info.
Agrotur, el Saló Nacional del Turisme Rural: Els propers 6, 7 i 8 de novembre la Fira de Cornellà acull
una nova edició de la fira del turisme rural a l’Estat espanyol i que espera rebre prop de 20.000 visitants.
Més info.

Bibliorrural
Alternative futures of rural areas in the EU: Aquest estudi elaborat per Jansson, K.M. i I.J. Terluin
analitza els diferents escenaris de futur per a les zones rurals de la Unió Europea. Més info.
Anuari d’Estadístiques del MARM de 2008: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM)
ha publicat les dades estadístiques de l’any 2008. Més info.
‘Volatilidad de los ingresos, rendimientos y precios agrarios en la UE’: Aquest estudi en el qual
ha participat la Universitat de Wageningen analitza la influència de la liberalització de la Política Agrària
Comuna (PAC), que elimina o redueix polítiques de manteniments de preus i producció. 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
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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 desubscriure's enviar un correu electrònic amb el assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat
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