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Notícies rurals
Butlletí número 52 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 8 de juny de 2010

Tema de la quinzena
La indústria agroalimentària va resistir millor la crisi durant 2009 que el conjunt
de la indústria catalana
Els resultats de l’Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya 2009 indiquen que el sector
està resistint millor les conseqüències de la crisi que la resta de la indústria catalana. Aquest fet queda palès
en el nombre d’empreses o en l’ocupació, situada en un -2,8% en comparació del -11,3% general. El
mateix succeeix en relació a l’Índex de Producció Industrial (IPI), que se situa en el -2,9% en el
sector agroalimentari i baixa fins el -15,7% en el conjunt de la indústria del nostre país.
Aquestes són algunes de les conclusions de l’Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de
Catalunya 2009, impulsat per la Fundació del Món Rural, presentat el passat 21 de maig a Barcelona. L’acte
va ser presidit pel secretari general del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR),
Xavier Castella, acompanyat del director de la Fundació del Món Rural Francesc Cribillers, i Rodrigo Rabetino
i Inmaculada Rico, consultors de Horwath Accelera Management, empresa que van elaborar l’informe i la
seva metodologia.
Informe avançat
L’“Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya 2009”, disponible el semestre següent
de finalitzar l’any, proporciona informació sobre l’estat i evolució de la indústria agroalimentària catalana
d’una forma immediata i actual, de manera que pugui complementar el propi estudi que elabora el DAR,
“La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris a Catalunya”. Aquest darrer aporta dades
estadístiques oficials que amb gran rigor assenyalen l’evolució del sector però ofereix resultats d’un o dos
anys anteriors a la data de publicació.
Presentació de l'Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya, 2009
Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya, 2009
La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris a Catalunya 2007
La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris a Catalunya (1999-2007)
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Notícies
El sector i els experts demanen l’adaptació de la normativa als circuits curts de comercialització
de productes agroalimentaris
Les recomanacions del grup de treball sobre els circuits curts de comercialització de productes
agroalimentaris, impulsat per la FMR, plantegen la necessitat l’adaptació de la normativa als circuits curts
de comercialització de productes agroalimentaris, el foment d’aquesta via de distribució i la creació d’un
distintiu que l’identifiqui. Nota de premsa. Ponències de la jornada “Més a prop, més de gust”. Conclusions
del grup de treball.
L’escola rural és noticia
L’especificitat i les problemàtiques de l’escola rural a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol han estat
abordades per diferents mitjans de comunicació. Reportatge Tele5. Reportatge La Vanguardia.
Els metges rurals emigren a les regions més ben remunerades
Segons el Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya hi ha diferències salarials entre metges rurals són
de fins al 48%, per això molts emigren a les regions on es paga millor. Més info.

Iniciativa rural
Nova web de Nova web de l’Associació per a la Conservació de l’Agricultura de Proximitat
Neix la web de l’Associació per a la Conservació de l’Agricultura de Proximitat amb diferents objectius:
difondre el coneixement d'aquest tipus d’agricultura i facilitar venda directa per internet. Més info.

Agenda
Jornada de Bones Pràctiques Europees en Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi Rural:
La Fundació Catalunya Europa i la Fundació del Món Rural han organitzat la Jornada de Bones
Pràctiques Europees en Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi Rural que tindrà lloc el proper 18
de juny de 2010 al Castell de Castellet i la Gornal. Més info.
Entrega dels 1ers Premis de narrativa, assaig i periodisme “Món rural” 2010: El proper 30 de juny a
les 19 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.
“Empresa i transferència de tecnologia al sector agroalimentari”: Dins dels Taller Formadors Agraris
el proper 11 de juny de 2010 a la Universitat Politècnica de València s’analitzarà les aportacions que realitzen
les associacions professionals, entitats cooperatives i l’empresa privada en la incorporació de tecnologies
i l’adopció d’innovacions al sector agroalimentari i rural. Més info.
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Ecososteniblewine 2010: Entre el 15 i el 16 de juny se celebrarà a Vilafranca la segona edició de
la Conferència Internacional de Vitivinicultura Ecològica i Sostenible i Canvi Climàtic. Més info.
Futurcoop al Dia de l’Emprenedor: L’economia cooperativa té un espai al Dia de l’Emprenedor que tindrà
lloc a Barcelona els propers 16 i 17 de juny en el que hi haurà intercanvi d’experiències entre diferents
sectors econòmics i territoris europeus. Més info.
Presentació de l’estudi “Innovació en el sector agroalimentari a Catalunya: Estratègia i
resultats”: Aquesta monografia, que pretén analitzar la situació quant a innovació del sector agroalimentari
a escala global i a Catalunya, serà presentada el proper 17 de juny a Reus -a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili-. Més info.

Bibliorrural
Reptes i oportunitats per al sector català de la fruita: La ponència d’Alícia Langreo, de l’empresa
Sabora-Estratègies Agroalimentaris, en la seva intervenció al I Congrés Internacional de la Fruita Dolça
de Catalunya”, 6 i 7 de maig, Lleida. Més info.
Estudi dels hàbits alimentaris dels escolars catalans: Talència i la Fundació Alícia han impulsat
aquest informe la principal conclusió del qual és el desequilibri de la dieta dels escolars catalans que
tenen mancances en fruita, verdura i peix. Més info.
“L'activitat emprenedora a Catalunya des de la perspectiva de gènere”: Conclusions de l’Espai
de formació-reflexió de la Xarxa Assessorament a les Noves Emprenedores (ANEM) que es va realitzar el
passat 11 de maig i que abordava la perspectiva de gènere en aquest àmbit. Més info.
Informe de Conjuntura Agrària 2009: Aquesta publicació pretén esdevenir una eina informativa des del
curt termini. L’informe es publica anualment i analitza la situació de cada subsector agrícola i ramader. 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
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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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