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Tema de la quinzena
Setze escoles rurals catalanes promouen l’emprenedoria entre els seus alumnes
Diferents escoles rurals de la Catalunya central, Terres de l’Ebre i Pirineus impulsen la formació emprenedora en el marc del projecte
Ruralactiva, impulsat per la Fundació del Món Rural
Un total de setze escoles rurals de les Terres de l’Ebre, la Catalunya central i Pirineus s’han sumat al Programa Emprendre a la Meva
Escola (EME) que es desenvolupa en el marc de la iniciativa Ruralactiva, impulsada per la Fundació del Món Rural (FMR).Durant el curs
escolar l’alumnat crea i gestiona a cada centre una cooperativa en la qual fabriquen productes que posteriorment vendran en un mercat
o una fira del seu poble a final del curs. D’aquesta manera els escolars, fonamentalment de Primària, coneixen tots els passos pràctics
requerits per crear i gestionar una empresa a través d’una experiència pràctica i dels diferents continguts del projecte.
ació i paràmetres de gestió.
Nota de premsa del projecte "Emprendre a la meva escola"
Nota de premsa del mercat de Bot
Dossier del projecte "Emprendre en la meva escola"
Ser emprenedor en una zona rural
Web del projecte Ruralactiva

Notícies
Una assegurança protegeix els ramaders canadecs de les fluctuacions dels preus
En la província canadenca d'Ontario, l'Associació de Ramaders de Vaquí, junt a la sectorial de porcí Ontario Pork estan promovent la
creació d'una assegurança que protegeixi als productors contra les fluctuacions dels preus de mercat i dels costos de producció. Més info
El Govern crea l'Observatori de l'alimentació i l'agricultura ecològiques de Catalunya
El Govern ha creat de l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques de Catalunya, que té funcions estrictament tècniques en
els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria d’alimentació i d’agricultura ecològiques. Més info.
Sanitat presenta una base de dades d'accés públic per conèixer la composició dels aliments
El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa una nova aplicació tecnològica que permetrà accedir a la Base de Dades Espanyola de
Composició d'Aliments (Bedca), on els ciutadans poden consultar el contingut nutricional de més de 500 aliments, entre els més
consumits pels espanyols. Més info.

Iniciatives rurals
Nova web Ecoturcat.cat
Està disponible el nou web EcoturCAT, un portal tècnic i d'actualitat per a fomentar l'ecoturisme a Catalunya. Més info.

Bibliorrural
Informe dels resultats del "2on informe del Grup d'experts en Canvi climàtic a Catalunya: El Grup d’experts en Canvi climàtic
a Catalunya ha esdevingut a dia d'avui un referent d’assessorament dels poders públics i de reflexió en relació al canvi climàtic. Més info.
Los biocombustibles en la política energética europea: los retos de la estrategia energética europea para el año 2020:
Aquest informe, impulsat per la la Fundación Alternativas, tracta sobre els biocombustibles com a part de la política energètica europea .
Més info.
Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 1997-2007: La Direcció General
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries posa a disposició pública aquest “Informe anual de la indústria, la distribució i el
consum agroalimentaris a Catalunya”. Més info.

Agenda
Inauguració de l’exposició “El món agrari en les terres de parla catalana”: El 2 de març s’inaugura l’exposició fotogràfica “El món
agrari a les terres de parla catalana” al Palau Robert de Bacelona. La iniciativa ha estat impulsada per la Coordinadora de Centres
d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural. Més info.
Presentació de l’informe “El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya. Caracterització i càlcul d’externalitats”:
Aquest document impulsat per la Fundació del Món Rural serà presentat el proper 16 de març de gener de l’Institut d’Estudis Catalans.
Més info.
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.
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