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Notícies rurals
Butlletí número 29 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 20 d'abril de 2009

Tema de la quinzena
La resta de comunitats autònomes pateixen un retrocés que és més marcat en Madrid, Múrcia i Andalusia

Lleu descens de l’ocupació del turisme rural a Catalunya durant la Setmana Santa
Segons dades de la web Toprural, l’ocupació en turisme rural a Catalunya durant la Setmana Santa ha assolit
el 86,1% (superior al 84,7% aconseguit de mitjana a Espanya) i lleugerament inferior al 88,8% en l’àmbit
català aconseguit en el mateix període de 2008. Pel que a l’àmbit estatal, en què hi ha hagut un descens del
8% respecte del 93,1% de l’any passat, són les comunitats autònomes de Múrcia, Madrid i Andalusia les
més afectades amb descensos del 48%, del 27% i del 21,8% respectivament.
En canvi, en l’altra banda, estan les comunitats de Navarra, Castella i Lleó, País Basc i Extremadura i Aragó
que superen el 90%. Per províncies, n’hi ha set, entre les deu primeres en ocupació, de la comunitat
autònoma castellano-lleonesa l tot i que la primera és Biscaia amb el 100%. Navarra, Extremadura i
Castella-Lleó son las tres comunitats menys afectades pel descens en la taxa d’ocupació que no arriba ni a l’1%.
Les dades, extretes a partir d’una enquesta elaborada per la pròpia web Toprural, són analitzades com
una mostra de la fortalesa del sector que és, en paraules de François Derbaix, conseller delegat de Toprural
“el turisme rural és la modalitat turística que millor està resistint la crisi”. I afegeix que una part important
del descens del percentatge d’ocupació és per important augment de l’oferta.
Més info.

Notícies
Els preus en el sector lleter
El Departament d’Agricultura ha fet públiques les dades de l’Observatori de la llet, segons el qual, entre
altres dades, si bé els preus pagats al productor han augmentat un 6,33% els costos dels pinsos ho han fet
en un 16,14%. Més info.
La bioenergia a petita escala afavoreix el desenvolupament rural en els països més pobres
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La bioenergia produïda a petita escala en comunitats locals fomentar el desenvolupament rural als
països pobres, segons un informe de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i
l’Agricultura (FAO). Més info.

Iniciatives rurals
'Get Through!' anglès per a zones rurals
Més de 2.000 joves extremenys entre 18 i 30 anys de 60 pobles rurals aprenen a comunicar-se en anglès
a aules adscrites a les Escoles Oficials d’Idioma a través del programa 'Get Through!'. Més info.

Agenda
Exposició d’art rural ‘Rurart’: Exposició organitzada per l’associació Teixit Rural de caire itinerant
que s’inaugurarà el proper 23 d’abril a les 20.00h al Pati Gòtic i Sala d’actes Francesca de Llobera, a la
planta baixa del Palau Llobera (Consell Comarcal del Solsonès). Més info. info@teixitrural.org
Projecció del documental 'No diguis blat...la memòria del món rural': La Fundació del Món Rural
ha impulsat un projecte de recuperació de la memòria històrica i col·lectiva del món rural i els seus habitants
que té com a resultat el llibre i el documental ' No diguis blat...'. Aquests dos documents es presentaran
el proper diumenge 26 d’abril a les19 h a Cal Macarró (Calaf). Més info.
El panda gegant desperta, canvis en la Xina rural: El professor de la Universitat de Guelph (Canadà),
Toni Fuller, realitzarà una conferència el proper 28 d’abril a les 19 h a Barcelona sobre els canvis que
s'estan produint en l'àmbit rural del país asiàtic. Més info.
La globalització i els seus efectes en l’agricultura i l’alimentació a Catalunya als inicis del S.XXI:
El proper 29 d’abril a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tindrà lloc aquesta jornada per
reflexionar sobre quins reptes té per davant el sector agrari català amb la globalització. L'acte ha estat
impulsat per la FMR, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, I el Grup de Recerca
d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG). Més info.

Bibliorrural
Creació d’empresa a Lleida: Anàlisi emprenedors i de les noves empreses: José M. Alonso Martínez, de
la Universitat de Lleida, ha estat l’encarregat d’elaborar aquest estudi impulsat per la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Lleida.
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Grandes Incendios Forestales. Causas y efectos de una ineficaz gestión del territorio: Un
informe promogut per WWF/Adena que analitza l’actual estat de la qüestió en la gestió del territori i la
prevenció del risc d’incendis. Més info.
Plan de acciones de promoción exterior de la FIAB: La Federación Española de Industrias de Alimentación
y Bebidas (FIAB) exposa a la seva web els principals objectius del pla de promoció exterior per a 2009. 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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