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Tema de la quinzena
El turisme rural català estrena les espigues com a distintiu de qualitat
La categorització per espigues és fruit del treball conjunt de Concatur, Turalcat i la Direcció General de Turisme, i permetrà a l’Agència
Catalana de Turisme millorar la promoció exterior d’aquest producte a partir de distingir la qualitat del servei, de les quals ja s'han fet les
primeres entregues. Més de 600 establiments rurals catalans ja han sol·licitat adherir-se a la classificació per espigues, gairebé un 30%
del total d’establiments de turisme rural inscrits al Registre de Turisme de Catalunya. D’aquests, en una primera fase, s’han categoritzat
88 d’arreu de Catalunya; a l’abril de 2011 estan previstes noves categoritzacions. El procés està obert al conjunt d’establiments de
turisme rural degudament legalitzats a Catalunya, amb independència que siguin membres o no d’alguna associació del sector. El
projecte de categorització dels establiments de turisme rural de Catalunya (CaTR) és el resultat de dos anys i mig de treball conjunt
entre les dues confederacions del sector, Concatur i Turalcat, i el Departament d'Economia i Coneixement. El model creat és pioner a
Europa i innovador pel que fa a la seva conceptualització, metodologia de formulació i paràmetres de gestió.
Les primeres espigues
Model d’espigues
Confederació Catalana de Turisme Rural (CONCATUR)
Turalcat
Agrotur. Saló Nacional de Turisme
Blog.Toprural, web d’informació sobre turisme rural

Notícies
La renda agrària espanyola va pujar un 5,1% en 2010, però és inferior a la de 2001
La renda agrària espanyola es va incrementar un 5,1% a 2010 respecte l’any anterior, segons les primeres estimacions del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí, tot i que està per sota de la registrada a 2001. Notícia a El país. Més info.
Onze comarques andaluses impulsen un segell de qualitat associat a l’autenticitat rural
Un total d’onze comarques rurals d’Andalusia han impulsat un nou distintiu per als produtes i serveis dels seus territoris a través del nou
segell “Calidad Rural", que els identificarà per la seva autenticitat, saber fer i qualitat. Més info.
El cooperativisme i dotar el peix d'una Denominció d'Origen, propostes per dinamitzar el subsector d'arts menors de
Catalunya
Un treball impulsat per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima i la Federació Nacional de Transports, Comunicació i Mar de la UGT
de Catalunya, analitza la situació de la pesca artesanal i d’arts menors catalana i planteja diferents propostes de dinamització com ara el
cooperativisme i dotar el peix d'una Denominació d’Origen. Estudi socioeconòmic de la pesca d'arts menors a Catalunya.

Iniciatives rurals
Plataforma de comercialització de productors artesans
Una nova web es planteja com a plataforma de comercialització directa de productes artesans La marca Mont-Soliu garanteix que tots els
productors associats reben un preu adequat i just per la seva producció artesana de màxima qualitat. Més info.

Bibliorrural
Informe dels resultats de l’"Enquesta de satisfacció sobre els productes agroalimentaris catalans de qualitat": Aquest
informe, impulsat per l’Associació Catalana de Productors agraris i comerciants de la terra, va ser presentat en el marc del “Fira Tast”.
Més info.
Estudi sobre la venda de productes de proximitat a la regió de Valònia: Aquest informe, elaborat pel Centre de Recherche et
d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC), analitza la situació d’aquest sector en la regió belga. Més info.
“Models d’expansió comercial: sis casos i una estratègia”: Un llibre que aborda les estratègies comercials é a diferents indústries
agroalimentàries com ara Andreu Xarcuteria i Tastets, Farggi i Plusfresc com a models d'expansió comercial. Més info.

Agenda
II Premi a la Innovació Tecnològica de les Terres de Lleida: La Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació, el Trampolí
Tecnològic de la Universitat de Lleida i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida convoquen aquest premi que té el 15 d’abril
com a data final d’entrega. Més info.
El bosc, problemes i solucions: Dimecres 2 de febrer a la seu del Museu de la Vida Rural tindrà lloc una conferència que analitzarà i
contextualitzarà la gestió dels boscos que es fa a Catalunya, està organitzada pel Museu de la Vida Rural i per la Fundació Agrícola
Catalana. Més info.
Organització i distribució de productes ecològics locals: El proper 3 de febrer a Olot tindrà lloc aquesta jornada tècnica emmarcada
dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural. Més info.
.
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