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Notícies rurals
Butlletí número 32 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 16 de juny de 2009

Tema de la quinzena
Amb aquesta obra, impulsada per la Fundació del Món Rural, es vol pal·liar el desconeixement existent al
nostre país sobre el territori

L’Atles de la nova ruralitat pretén trencar els tòpics sobre el món rural
L’Atles de la nova ruralitat, que ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), pretén ser un
nou referent que permeti conèixer de prop la realitat del món rural català i una eina per trencar els tòpics
sobre aquest àmbit. La tesi d’aquesta obra és que la forma de vida al món rural és cada cop més propera a
la urbana, tot i conservar encara particularitats que la fan diferent. Des d’aquesta perspectiva es
desenvolupen diversos temes vinculats al món rural com ara la gestió de l’aigua, el despoblament, les
energies renovables, els neorurals, les infraestructures i serveis o el pes a l’economia rural del turisme rural i
la producció agrària. Aquest document vol ser un nou element per pal·liar el desconeixement que hi ha a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre el territori. El llibre ha estat elaborat per un equip del Departament
de Sociologia i Geografia de la Universitat de Lleida (UdL) i encapçalat pel professor del mateix
departament Ignasi Aldomà.
Nota de premsa
Atles de la nova ruralitat
Estudis sobre ruralitat:
●
●
●

●

Zones rurals en declivi: detecció, diagnosi i planejaments per al desenvolupament
Atles dels municipis rurals de Catalunya
Noves tendències del desenvolupament Rural a Europa. Quaderns agraris. Lourdes
Viladomiu. Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
Nous filons d’ocupació: origen, desenvolupament i vigència del concepte. Gemma Francès;
Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu. Departament d’Economia Aplicada Universitat Autònoma
de Barcelona.

Legislació i programes governamentals:
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Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2103
Llei de Desenvolupament Sostenible per al Medi Rural
Pactes territorials per al món rural

Notícies
Un equip de la UPC recupera la mongeta del ganxet
L'equip de Millora Vegetal per a Característiques Organolèptiques de la UPC ha aconseguit un tipus
de mongeta del Ganxet plana i molt ganxuda, amb un elevat contingut de proteïna, una baixa percepció
de la pell i una elevada cremositat. Equip de Millora vegetal. Monogràfic sobre la mongeta del ganxet.
Estratègia de desenvolupament sostenible 2026
Per tal d’elaborar escenaris de futur per a una Catalunya sostenible, el Departament de Medi Ambient
i Habitatge inicia un procés participatiu obert a la societat civil catalana. Més info. Entre els diferents
àmbits que s’abordaran destaca l’eix agrari. el document de treball del qual ja es disponible
online. Documentació sobre l’eix agrari
Nova web de la xarxa europea de desenvolupament rural
La Comissió Europea ha engegat recentment una nova web destinada a ser un espai d’informació pública
de tot allò en què està treballant la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural. Més info.

Iniciatives rurals
Primera iniciativa de turisme forestal
Una parella d'emprenedors proposen dormir a una cabana de fusta penjada d'un arbre enmig de les
Guilleries, amb vistes al Montseny i als Pirineus. Més info.

Agenda
“La gestió de la diversitat cultural en l’àmbit empresarial a les Terres de Lleida”: Aquesta
jornada, impulsada per la seu del Centre de Desenvolupament Rural Integral de Catalunya (CEDRICAT)
en col·laboració amb la Secretaria per a la Immigració i amb el patrocini del SOC i el cofinançament del
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FSE, tindrà lloc el proper 18 de juny a la seu del CEDRICAT a Solsona. Més info.
Setmana de l’Economia Cooperativa: El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya organitza
la Setmana de l’Economia Cooperativa, que tindrà lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol al Palau de
Congressos de Barcelona. El 2 de juliol la jornada “Territoris cooperatius: economia cooperativa i
el desenvolupament territorial”, a la qual dóna suport la FMR, estarà centrada en el medi rural. Més info.
Exposició itinerant Rurart: Està en itinerància fins maig del 2010 l’exposició ‘Rurart, permanència
i transformació (Artesania de muntanya de Catalunya)’ organitzada per l’Associació Teixit Rural. Més info.

Bibliorrural
El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global: Un estudi publicat dins de la col·lecció
Mediterráneo económico de la Fundación Cajamar, i coordinat per Jaime Lamo de Espinosa, que analitza
la situació del sistema agroalimentari en un context de crisi global. Més info.
Preus percebuts pel pagès, Catalunya 2005-2009: Aquest informe impulsat pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural analitza la situació dels preus d’origen i la seva evolució durant el
període 2005-2009. Més info.
Documentació de les jornades sobre canals curts de comercialització de productes agroalimentaris
a la regió Rhône-Alpes (França): El passat 23 a 25 d’abril es va celebrar unes jornades sobre canals curts
de comercialització de productes agroalimentaris a la regió de Rhône-Alpes (França), els materials de la qual
són ara disponibles online. 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
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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