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Tema de la quinzena
La jornada es realitza en el marc de la reforma de la PAC, la versió definitiva de la qual
s’aprovarà durant el mes de novembre

El sector agrari català aposta per la competitivitat però mantenint,
alhora, el model d’agricultura europeu
La jornada “La revisió mèdica de la PAC: condicionants per al desenvolupament
agroalimentari a Catalunya?" ha debatut entre membres del sector, administració i
experts sobre els reptes de l’agricultura catalana. Entre d’altres s’ha remarcat la
necessitat d’orientar-se als mercats exteriors i que sigui plenament competitiva però,
alhora, es creu que s'ha de mantenir la diversitat de sistemes productius propis d’un
model europeu basat en criteris socials, ambientals. Tot plegat ha de permetre el nostre
país tendir cap a la sobirania alimentària. La trobada ha estat organitzada per la Fundació
del Món Rural i ha comptat amb la col·laboració de l’Oficina a Barcelona en representació
de la Comissió Europea i del Parlament Europeu.
La jornada es realitza en el marc del debat sobre la proposta de reforma de la Política
Agrària Comuna (PAC), el que s’ha anomenat com a “revisió mèdica”, feta pública el
passat 20 de maig. En l’acte representants tècnics, de l’administració, experts i del sector
agrari han analitzat les causes que motiven l’actual revisió i han exposat els principals
canvis que presenta la proposta de Reglament i el seu posicionament al respecte. La
majoria dels assistents han apostat plenament per la competitivitat dins del mercat
internacional i de la globalització, però, alhora, ha reclamat igualtat de condicions per ferho. Es preveu que la versió definitiva de la revisió s’aprovi per part del Parlament Europeu
el proper 19 de novembre i per part del Consell Europeu el 20 de novembre.
Nota de premsa
Documentació de la jornada
Resum de la PAC

Notícies
El Govern afavorirà la venda directa de productes agroalimentaris
A la jornada ‘Venda directa de productes agroalimentaris, com avancem?’, organitzada
per la Fundació del Món Rural, el secretari de la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, Emili Valdero, va anunciar que el Govern desplegarà la
normativa de petits establiments agroalimentaris per impulsar i facilitar el creixement del
sector de venda directa de productes agroalimentaris. Nota de premsa. Documentació de
la jornada 1a part. Documentació de la jornada 2a part.
Dia Internacional de la Dona Rural 2008

El Dia Internacional de la Dona Rural té el seu origen en la Quarta Conferència Mundial
sobre la Dona realitzada per la ONU a Pequín el setembre de 1995. Fou el resultat de les
propostes de la Federació Internacional de Productors Agraris (FIPA), la Xarxa
d’Associacions de Dones Pageses Africanes (NARWA) i la Fundació de la Cimera Mundial
de Dones (FCMM) pel reconeixement mundial dels múltiples papers socials que
desenvolupen les dones productores, pageses i agricultores en l’economia i en la societat
en general. Més info
El nou escorxador del Pallars Sobirà iniciarà el seu funcionament al desembre
L’Ajuntament de Sort ha atorgat la gestió del nou escorxador que donarà cobertura a tot
el Pallars Sobirà i que començarà a funcionar a partir de desembre de 2008, després de
més d’un any d’estar tancat. El centre estarà condicionat per poder matar, també, ramat
de producció ecològica. Més info

Iniciativa rural
Iniciatives de venda directa
La venda directa de productes agroalimentaris és un fenomen en continu creixement que
cada cop té a més pagesos i consumidors que aposten per aquesta forma de
comercialització. Us citem, només, algunes de les iniciatives actualment en actiu: Can
perol (Baix Llobregat); Mas Claperol (La Garrotxa); Recapte (Lleida); El Cabàs
(Barcelona); De la Terra (Barcelona i Girona) i la Coordinadora Catalana de Cooperatives
de Consumidors Responsables de Productes Ecològics (Catalunya).

Agenda
III Encuentro nacional sobre discapacidad, dependencia y Medio Rural:
Solidaridad Intergeneracional, organització dedicada a l’atenció a la gent gran al món
rural, convoca a una jornada el proper 18 d’octubre sobre la dependència en aquest
entorn.
Participació ciutadana i desenvolupament local: L’Ajuntament de Tremp organitza
aquesta jornada per al proper 23 i 24 d’octubre amb la voluntat de debatre al voltant del
paper de la participació ciutadana en el desenvolupament local.
Purins; on som i cap on anem? Fem balanç: La Fundació del Món Rural organitza el
proper 31 d’octubre aquesta jornada destinada a aportar elements de reflexió en la
matèria.
VI Fòrum de Política Forestal: El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya organitza del
4 al 6 de novembre el VI Fòrum de Política Forestal ‘Boscos i societat en un context de
canvi global, reptes i oportunitats’.

Bibliorrural
Guia de recursos educativos sobre inmigración: Elaborada pel Centro Aragonés de
Recursos para la Educación Intercultural, aquesta guia serveix com a referent per a la

gestió de la diversitat cultural en l’àmbit educatiu.
La mobilitat quotidiana a Catalunya: Acaba de sortir al carrer el nou número de la
revista ‘Papers’, editada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,
aquest cop dedicat a la divulgació i a l'anàlisi de les dades de l'Enquesta de Mobilitat
Quotidiana 2006 que també aborda el món rural català.
Actualització de la normativa sobre OMG (Octubre de 2008): El portal agrodigital
posa a disposició dels interessats un repàs de les normatives comunitàries i estatals que
regulen els organismes modificats genèticament (OMG).
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