Notícies rurals
Butlletí número 11 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 22 de maig de 2008

Tema de la quinzena
Més de 120 assistents a la jornada Cooperativisme agrari a Catalunya: reflexions i reptes de futur
organitzada per la FMR

El cooperativisme agrari aposta per modernitzar-se i adaptar-se més
al mercat
La globalització i el mercat plantegen nous reptes a un model empresarial de fort arrelament al camp
català i amb un alt component social: el cooperativisme agrari. Ser una activitat econòmica lligada al
territori que no es pot deslocalitzar és un dels valors d'aquest model juntament amb el paper clau que ha
complit i està complint en el desenvolupament del sector agrari en moltes comarques. Ha estat un àmbit
fonamental en la creació d’activitat econòmica al món rural -oferint a més, serveis als municipis- i, per
tant, un factor de manteniment de la població al territori.
Per això, la Fundació del Món Rural (FMR) ha promogut -amb el suport de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) i els departaments de Treball i Agricultura- el debat i la reflexió, durant els
mesos de febrer i març, entre cinc grups d’experts en matèria de cooperativisme per poder recollir i
consensuar propostes d’acció i orientacions per fomentar aquest model empresarial i fer aportacions a la
nova redacció de la llei de cooperatives que té previst realitzar el Govern. En els grups d’experts s’han
tractat els àmbits de la valoració social de l’empresa cooperativa, l'orientació i estratègia de mercat, la
potenciació de les seccions de crèdit i les implicacions en matèria legal i fiscal, i en gestió financera. Les
conclusions d'aquest treball es van presentar el passat 9 de maig a Lleida a la jornada Cooperativisme
agrari a Catalunya: reflexions i reptes de futur impulsada per la FMR.
Adaptar-se al mercat
Els ponents de la jornada del 9 de maig van destacar la necessitat d'adaptar-se més a les noves
exigències del mercat. El director general d’Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, Joan Gené, va indicar, en la inauguració de la jornada, que “les cooperatives
agràries han de créixer en volum i modernitzar-se per a poder competir”. Segons els experts, el model
cooperatiu ha de reforçar la seva orientació i adaptació al mercat per poder ser competitiu i seguir
desenvolupant el paper social que, fins ara, té a gran part del territori. Una altra de les propostes és
implicar més al soci cooperatiu en les estratègies de mercat que ho facin possible.
La directora general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat, Mireia Franch,també
present a la inauguració de l'acte, va ressaltar la universalitat i validesa dels valors cooperatius i va
indicar que la nova redacció de la llei de cooperatives reflectirà la diversitat d’aquest model
empresarial. En aquest sentit, el president de la FCAC, Xavier Tubert, va demanar a la nova llei de
cooperatives que tingui en compte l’especificitat agrària.
El document de conclusions considera que cal mantenir els valors cooperatius que distingeixen aquest
model d’empresa i, alhora, cal agafar el millor d’altres models per modernitzar les seves estructures i ser
competitiu. En aquest sentit, es ressalten tres grans línies de treball: la cultura empresarial, el
redimensionament i la comunicació del projecte cooperatiu. La cooperativa ha de ser, a més, una de les
eines, segons les recomanacions de la jornada, per a desenvolupar determinats serveis socials
necessaris al medi rural. Altres aportacions destaquen la voluntat de simplificació normativa que afecta a
les cooperatives, la necessitat de major autonomia a cada empresa perquè desenvolupi un model
adaptat a les seves especificitats, així com l’impuls a la recerca sobre cooperativisme en l’àmbit
universitari.
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Notícies
El Govern crea l'Observatori de la Fruita Fresca a Catalunya
La Generalitat va crear el passat 13 de maig l'Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya una eina
específica per dotar de més informació a l'administració a l'hora d'adoptar les decisions i actuacions en
un sector de creixent importància al camp català. L'Observatori estarà adscrit a la Direcció General de
Planificació i Relacions Agràries del DAR i tindrà la seva seu a Lleida. Ordre de creació de l'Observatori.

Política Territorial edita la 'Guia d'integració paisatgística'
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha publicat la Guia d'integració paisatgística que
s'esdevé un manual de reflexions prèvies per a la construcció d'un polígon industrial amb el mínim
impacte paisatgístic possible. El text aborda diferents matèries com ara la racionalització dels usos de
l'espai, el valor representatiu de la vialitat i la vegetació o la qualitat de l'arquitectura, etc. Guia
d'integració paisatgística.

Truefood presenta els resultats a Barcelona
El projecte europeu Truefood (Traditional United Europe Food) ha presentat els passats 19 i 20 de maig
les seves conclusions a Barcelona. La iniciativa, que pretén millorar la competitivitat dels aliments
tradicionals, implica a més de 42 institucions europees i 35.000 empreses del sector agroalimentari. Web
del projecte Truefood.

Iniciativa rural
Lleida Biotech, clúster d'empreses de bioproductes
Lleida acull el sector agroindustrial més important de Catalunya i, a més, també és un territori referent
en les indústries de bioproductes. Aquestes transformen la biomassa (cultius de no alimentació, massa
forestal, residus forestals, etc.) en bioplàstics, biopintures, bioenergia, biocombustibles, biomaterials de
la construcció, etc. Aquest lideratge li permet a Lleida disposar d'un clúster d'empreses com Lleida
Biotech. Lleida Biotech.

Agenda
Un món rural viu, un paisatge sense cendres: El projecte Un món rural viu, un paisatge sense
cendres, amb motiu dels 10 anys del gran incendi que va afectar la Catalunya central el 1998, està
organitzat per la FMR i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya per promoure el debat al voltant de
la gestió del risc d'incendi en tres àmbits: prevenció, extinció i restauració. Les properes jornades són a

Solsona el 29 de maig i a Pinós el 5 de juny. Agenda. Nota de premsa del 15 de maig. Dossier del
projecte.

Sessions obertes del Postgrau d'Ordenació del territori i arquitectura de muntanya:
Aquest postgrau disposa de tres sessions obertes el 24, 26 i 27 de maig a les Planes de Son. Les
conferències aborden temes com ara Bones pràctiques de sostenibilitat a la muntanya; La ramaderia al
servei de la biodiversitat, l'economia i el paisatge; i La custòdia del territori com a eina per la gestió dels
espais protegits naturals i ramaders.

Bibliorrural
Plans locals d'acollida: La Diputació de Barcelona posa disposició dels governs locals una eina per a
la cohesió social i la convivència ciutadana en l'àmbit municipal i per gestionar la diversitat produïda per
la immigració.
Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya 2007: El Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural ofereix 'online' les dades bàsiques del sector agroalimentari a Catalunya de
l'any 2007.
Mil anys pels camins d'herba: Més de mil anys de cultura transhumant a les terres catalanes
estan recollides en aquest llibre d'una història protagonitzada per pastors.
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