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Previsualización HTML

Notícies rurals
Butlletí número 56 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 6 de setembre de 2010

Tema de la quinzena
Arrelsconreusabers.cat, una nova web per divulgar la cultura rural catalana
La Fundació del Món Rural llança la web Arrelsconreusabers.cat, un nou espai interactiu que centralitzarà tota
la informació existent sobre la cultura rural catalana i que permet una forma de treball participativa i oberta
La nova web www.arrelsconreusabers.cat, ja en ple funcionament, centralitza tota la informació sobre la
cultura rural catalana i permet una forma de treball participativa i oberta que ja compta amb més de 50
entitats i institucions implicades. La creació de la web s’emmarca dins del projecte Arrels-Conreu de
sabers, impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), que té per objectiu crear una base de dades per
a recopilar i catalogar tots els coneixements vinculats a la cultura rural i fomentar el treball en xarxa.
Aquesta iniciativa ja va tenir una prova pilot amb el llibre “Sabers del cereal” que ha marcat la pauta
dels següents treballs de divulgació. La nova web està destinada a entitats, empreses i institucions vinculades
a la recuperació i difusió de la cultura rural catalana i els seus coneixements i és també una eina de difusió
entre la població en general.
A la web s’han inclòs tots aquells coneixements que fan referència a la gestió i ús dels recursos
naturals, sobretot els que s’han dut a terme a partir de les activitats primàries, però també altres
coneixements com l’ús de plantes medicinals, l’arquitectura rural, l’artesania o la gestió de l’aigua.
Web del projecte Arrels Conreu de Sabers
Documentació destacada.
Articles:
Activitats socioculturals de la Societat Agrícola de Barberà de la Conca (segles XIX-XX)
El procés d’especialització ramadera a la Plana de Vic (1850-1930)
Peix i carn: dos productes sota tutela del municipi. Montblanc al segle XVIII
Llibres:
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Transhumàncies del segle XXI. Ramaderia ovina i transhumància a l’Alta Ribagorça
Plantes medicinals del Pirineu català. Remeis i altres usos de 40 plantes de la cultura popular pirineica
El negoci del suro a l’Alt Empordà durant els segles XVIII i XIX
No diguis blat… La memòria del món rural
Recerques:
Terrisser de Rialp: Joan Alart i Campmajó
Inventari i catalogació dels remeis tradicionals als pobles pescadors de la Costa Brava
Les traces del vi al Penedès

Notícies
El Govern català crea l'Observatori de l'alimentació i l'agricultura ecològiques de Catalunya
El Govern català ha aprovat la creació de l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques de
Catalunya, que té funcions en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en
matèria d’alimentació i d’agricultura ecològiques. Més info.
Nova base de dades d'accés públic per conèixer la composició dels aliments
El Ministeri de Sanitat espanyol ha posat en marxa una nova aplicació tecnològica que permetrà accedir a
la Base de Dades Espanyola de Composició d'Aliments (Bedca), per consultar el contingut nutricional de més
de 500 aliments. Més info.
“El estallido de la burbuja rural”, crisi al turisme rural gallec
Aquest reportatge d’El País analitza la primera crisi de creixement del sector del turisme rural a Galícia
causada per l’excés d’oferta i una política de subvencions erràtica. Més info

Iniciatives rurals
Calidad rural, una etiqueta per la qualitat territorial
L'objectiu de la iniciativa és promoure la qualitat territorial associada a aquesta marca en les seves
dimensions ambiental, social, de productes, de serveis i de qualitat de vida vinculats a un espai i a un
sentiment de pertinença. Més info.
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Agenda
Immigració i alimentació, noves oportunitats per al sector agrari català: El proper 21 de setembre
a l’Escola de Capacitació Agraria Mas Bové, a Constantí, i la Fundació del Món Rural presenta els resultats
de l'estudi 'Avaluació tècnica i econòmica de nous cultius, demandats pel canvi d’hàbits alimentaris, en les
zones agràries catalanes'. Més info.
Els camins ramaders i la transhumància a Catalunya: La Universitat de Lledia 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.
Fira de Sant Miquel de Lleida: Entre el 30 setembre i el 3 octubre tindrà lloc la 56 edició del Saló Nacional
de Maquinària Agrícola i el 25é Saló Internacional de la Fruita. Més info.
9 a Fira del Llibre de Muntanya: Els propers 2 i 3 d’octubre té lloc a Tavertet la 9 a edició de la “Fira del
Llibre de Muntanya” que comptarà amb diferents activitats, tallers, presentacions, espectacles, etc. 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
El Impacto de la inmigración extranjera y la ruralidad en el emprendimiento: el caso de
España. Diferents autors del Departament d’Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat Autònoma de Bacelona examinen com influeix la condició d’immigrant i de
viure en l’àmbit rural per a arribar a ser emprenedor. Més info.
The Adoption of agricultural credit cooperativism in Spain (1890-1935) : solidarity from
below? Diferents autors de la Unitat d’Història Econòmica de la Universitat de Múrcia han elaborat un
estudi sobre la història del crèdit agrícola a l’Estat espanyol entre el període del 1890 i 1935. Més info.
"En la aldea glocal": El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí ha editat el DVD "En la aldea glocal",
un documental que reflecteix els canvis sociològics i econòmics que s'han anat produint en el
sector agroalimentari i en el medi rural amb la incorporació de les noves tecnologies. Més info.
Land-use changes as major drivers of mountain pine (Pinus uncinata Ram.) expansion in
the Pyrenees: La superfície de pi negre als Pirineus ha augmentat un 16% a Catalunya en els últims 50 anys
de forma paral·lela al despoblament rural i ha ocupat antics terrenys de conreu i pasturatge, segons un
estudi del Centre Tecnològic Forestal publicat a la revista especialitzada Global Ecology and Biogeography.
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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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