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Tema de la quinzena
Neix la primera agència de notícies rurals
Era rural és la primera agència de notícies destinada a generar informació centrada
en el món rural. La iniciativa -que compta amb el suport de la Xunta de Galícia, la
Junta de Castilla y León i el programa Proder de la Unió Europea- s'ha pogut
engegar a partir de la col·laboració entre diversos Grups d'Acció Local
castellanolleonesos i gallecs.
Les diferents agrupacions participants han decidit treballar en xarxa per assolir una
veu per al món rural que doni a conèixer les seves necessitats i tots aquells
projectes de desenvolupament que s'han posat en marxa en els darrers anys. En la
seva estratègia la plataforma creada té clar el paper que juga la comunicació i que
la societat en tingui coneixement de les bones notícies que es generen els pobles i
les comarques de les regions citades per donar una imatge positiva, més enllà dels
tòpics, del món rural.
Segons indica la seva web, Era Rural Agencia de Noticias neix amb l'afany de
convertir-se en el referent informatiu de tot l'àmbit rural. La seva plana pretén
esdevenir una font per als professionals dels mitjans de comunicació on puguin
disposar de recursos periodístics vinculats al món rural (reportatges, entrevistes,
anàlisi, comentaris i articles d'opinió) perquè la població de l'àmbit urbà i la
societat en general tingui una visió més àmplia i complerta d'allò que succeeix a
l'entorn rural.
Desconeixement de la realitat rural
En aquest sentit, les dades de l'Enquesta de percepció del món rural, impulsada
per la FMR, confirmen la necessitat, en l'àmbit català en aquest cas, d'un millor
tractament mediàtic del món rural ja que un 77,8% dels catalans creu que els
mitjans de comunicació no informen suficient sobre allò que afecta a les zones
rurals. Segons la mateixa enquesta, la manca d’informació explica l’elevat grau de
desconeixement sobre molts aspectes de la vida rural per una part important dels
enquestats, tal i com es veu reflectit en alguns temes de l’enquesta com ara que la
població desconeix que l’explotació sostenible de la fusta és clau per la correcta
conservació dels boscos.
D'altra banda, la FMR també ha tractat el tema dels mitjans de comunicació a la
jornada, del passat 18 de juny, "És notícia el món rural? La pluralitat territorial als
mitjans de comunicació", en la qual es va posar de manifest, per una banda, la
manca de presència de la ruralitat als mitjans de comunicació d'abast nacional,
però també la manca d'estratègies de comunicació (conjuntes i invidualitzades)
dels agents actius del territori. En aquest sentit, Agroprés -Associació de
Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya- va proposar la creació d'un
observatori sobre la presència del món rural als mitjans. A més, a les jornades es
va plantejar la creació d'una plataforma conjunta entre administració i agents

actius del territori per donar a conèixer el món rural i el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya va anunciar l'elaboració d'unes recomanacions sobre el tractament
informatiu de l'àmbit rural.
Era rural
Enquesta de percepció del món rural
Agroprés
Informe del CAC sobre Pluralitat territorial

Notícies
La Plataforma de Coneixement del Medi Rural i Pesquer inclou material
audiovisual
La Plataforma de Coneixement del Medi Rural i Pesquer, vinculada al Govern
espanyol, inclourà a partir d'ara documents audiovisuals sobre temes agraris,
pesquers i alimentaris. Aquesta plataforma -iniciativa del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí- pretén esdevenir una eina on poder trobar tot el
coneixement generat al voltant del medi rural i del sector primari i compta amb
una Biblioteca Virtual amb més de 16.000 articles. Més info.
El turisme rural es veu menys afectat per la crisi econòmica que altres
sectors
El turisme rural ha patit un descens del 2% en l'ocupació total durant el mes
d'agost d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior en l'àmbit
espanyol, segons fonts de la web Top Rural. Més info

Iniciativa rural
Compartir cotxe al Pallars Sobirà
Diferents ajuntaments del Pallars Sobirà i l'associació Casa Xorret han engegat una
web per racionalitzar l'ús del transport privat i per facilitar la mobilitat en zones
deficitàries de transport públic a partir de la campanya, Compartir cotxe? Més
info.

Agenda
1er Congrés Nacional de Desenvolupament Rural Sostenible: Aquest
congrés, que tindrà lloc a Saragossa entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre, està
organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms d’Aragó, Navarra i País Basc, i
patrocinat, entre altres, pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i el Govern
d'Aragó.
Venda directa de productes agroalimentaris, com avancem?: La Fundació del

Món Rural organitza el proper 1 d'octubre aquesta jornada dirigida a un sector
emergent per promoure la creació de treball en xarxa i intercanviar experiències.
La revisió mèdica de la PAC, condicionants per al desenvolupament
agroalimentari a Catalunya?: La Fundació del Món Rural impulsa, amb la
col·laboració de la Secretaria de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya,
una jornada que tindrà lloc el proper 13 d'octubre, sobre proposta de reforma de la
Política Agrària Comuna presentada el passat 20 de maig i sobre l’horitzó de futur
de la mateixa.

Bibliorrural
Historias de vida en el medio rural: Una publicació que reconeix i homenatja,
amb una selecció de 30 trajectòries vitals, les dones que viuen i treballen a l’entorn
rural. El llibre ha estat editat per la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(Fademur).
L'organtizació territorial de Catalunya: els pobles la base de l'equilibri: La
Fundació del Món Rural posa a disposició al seu web la transcripció de les
intervencions de les jornades "L'organització territorial a Catalunya: els pobles la
base de l'equilibri", del passat 12 de febrer, com a una aportació més al debat que
està tenint lloc a Catalunya ara mateix al respecte i que serà clau per al món rural.
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