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Butlletí número 65 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 13 d'abril de 2011

Tema del mes
El valor ocult de l'activitat agropecuària a Catalunya
El projecte identifica i quantifica el valor econòmic de les funcions socials i ambientals del sector agropecuari català no valorades pel
mercat. El treball "El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya. Identificació, càlcul econòmic i estratègies de contraprestació de
les externalitats socioambientals del sector agropecuari”, impulsat per la Fundació del Món Rural, va ser presentat a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) el 16 de març a Barcelona. Per primer cop, es presenta una valoració econòmica global del sector agropecuari a
escala catalana, tenint en compte l’activitat econòmica indirecta que suporta aquest sector i les principals externalitats que genera. En
definitiva, es tracta de donar llum als valors ocults del sector agrari i forestal. Aquesta recerca pot ser un instrument a l’hora de fer un
balanç econòmic global del sector, que contempli el conjunt de beneficis i costos més enllà de la seva dimensió productiva, per a la presa
de decisions i l’assignació de recursos, ja sigui des de l’àmbit públic o el privat.
Nota de premsa
Programa de l'acte de presentació
Resum executiu
Resum general del projecte
Ponència marc Dr. Ramon Folch
Ponència presentació resultats del projecte
Informe Caracterització i càlcul econòmic de les externalitats
Informe estratègies de contraprestació

Notícies
Exposició sobre el món agrari català
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí va inaugurar el passat 28 de febrer a Barcelona l'exposició 'El món agrari en les terres de
parla catalana',impulsada per la Fundació del Món Rural, els Centre de Cultura de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner i que des del
14 d’abril serà a Vic. Inauguració. Més info.
La Generalitat crea un programa específic contra els robatoris en l'ámbit rural
Els departaments d'Interior i d'Agricultura de la Generalitat van presentar a Reus el Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural,
amb l'objectiu de potenciar actuacions policials a les zones rurals de Catalunya i evitar l'increment dels robatoris i altres delictes. Més
info.
Pera de Lleida ja té el registre definitiu europeu com a Denominació d’Origen
La Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida ha estat inscrita definitivament en el registre de Denominacions d’Origen Protegides i
d’Indicacions Geogràfiques Protegides de la Comissió Europea. Més info.

Iniciatives rurals
SAVIAe, la primera xarxa social d'agricultura ecològica
SAVIAe, Servei Avançats d'Informàtica Agrària Ecològica i és una iniciativa que promou la primera xarxa social d'agricultura ecològica
formada per consumidors, productors i distribuïdors units per practicar l’economia associativa. Més info.

Bibliorrural
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2010: Un estudi impulsat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE) analitza l'evolució del sector agrari ecològic català en els darrers deu anys. Més info.
Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya: Aquest estudi, impulsat per la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, analitza l'evolució d'aquest sector d'economia social que se situa en el marc del creixement. Més info.

Evaluation of the livestock sector's contribution to the EU greenhouse gas emissions: Aquest informe redueix a la meitat el pes
de l'emissió de gasos amb efecte hivernacle de la ramaderia europea estimat per la FAO en 2006 i que se situava en el 18% del total de
les emissions. Les noves dades ho situen entre el 9,1% i 12,6%. Més info.
The economic benefits of retailer own-brands: Aquest informe de la Mesa Europea de la Distribució assenyala que les marques de la
distribució beneficien a les petites indústries agroalimentàries. Més info.

Agenda
Emprenedoria i Foment de l'Ocupació en el Medi Rural: El proper 14 d'abril a les 10.15 h tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Diputació
de Lleida aquesta jornada en la qual es reflexionarà al voltant de l’adaptació de les polítiques i accions de desenvolupament europees a
les necessitats actuals i a les especificitats concretes de les zones rurals catalanes. Més info.
Simposium de Dret Agroalimentari: El proper 6 de maig el Departament de Dret Agroalimentari de la Universitat de Lleida organitza
el Simposium de Dret Agroalimentari de 2011 que abordarà el “Nou marc legal de la producció animal (PAC Post 2013)”. Més info.
Convocatòria LIFE+ 2011: El passat 14 de març es va obrir la convocatòria del LIFE+ per al cofinançament de projectes el 2012 per a
la conservació de la natura i altres camps del medi ambient d'interès europeu. El termini de presentació finalitza el 18 de juliol del
present any. Més info.
Un any de la primera expenedora d’Osona per vendre llet acaba de munyir: El proper 25 d’abril, a Mas el Pujol, a Osona,
celebraran que fa un any van instal·lar l’expenedora per vendre la seva llet acabada de munyir directament al consumidor. 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.
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