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Tema de la quinzena
La Fundació del Món Rural planteja el paper social de l'agricultura i la ramaderia

El món rural com a 'aiguader' de la població
En el context actual de sequera en el qual s’ha posat de relleu que l’aigua és un recurs
escàs, la Fundació del Món Rural (FMR) posa a disposició pública el text “El món rural com
a 'aiguader' de la població” que pretén aportar elements per al debat i la reflexió sobre la
gestió dels recursos hídrics. El document planteja que el consum de l’aigua del sector
agropecuari té un paper important en l’aportació d’“aigua vital” per al consum humà. “Si
una persona necessita un mínim de tres litres d’aigua al dia pel correcte funcionament
dels processos metabòlics, del total diari d’aquesta “aigua vital”, s’estima que un 50%
s’obté a través dels aliments que ingerim en la nostra dieta (l’altra meitat restant prové
del consum directe d’aigua líquida)”, assenyala el text. En aquest sentit, la FMR
reclama que en els debats actuals que es produeixen sobre la gestió dels recursos hídrics
es reconegui per al sector primari la funció d'aportació d’aigua per a consum humà. Per
això el document reivindica el món rural com l’“aiguader” de la població
“L’aiguader era i és la persona que tragina aigua d’un punt a un altre i, en aquest cas,
doncs, del camp a la ciutat". Tenint present que la població catalana en general
"consumeix i utilitza indirectament els recursos hídrics emprats pel sector agropecuari”diu el document-, la FMR planteja el món rural com a l’“aiguader” de la població catalana
davant el fet que els “aliments que són el mitjà de transport i la garantia per satisfer el
50% de la necessitat metabòlica diària humana d’aigua”.
Un tomàquet consumeix 13 litres d’aigua
Si “un tomàquet ha utilitzat/consumit 13 litres d’aigua per a la seva maduració", no és,
"si més no complementàriament, el destinatari final del tomàquet qui acaba consumint
aquests 13 litres?". Això mateix passaria amb una poma, per la qual es necessiten
70 litres d’aigua, o amb una hamburguesa, que necessita 2.400 litres, segons s’indica en
aquest text. L'estudi Water footprints of nations: Water use by people as a function of
their consumption pattern -del qual són autors A. Y. Hoekstra i A. K. Chapagain de
la Universitat de Twente als Països Baixos- exposa i fonamenta aquestes dades. Amb tot,
des de la Fundació també es destaca la necessitat d’obrir línies de discussió al voltant
de l’eficiència del reg o la comptabilització del consum i els costos energètics derivats del
transport, etc.
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Notícies
El Departament d'Agricultura engegarà un pla per transformar els purins en
biogàs
El Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya, l'Institut Català de l'Energia
i la Conselleria d'Agricultura estan elaborant un pla conjunt per poder produir biogàs a
partir dels purins com a matèria primera. L'objectiu és construir entre 20 i 30 plantes que
començaran a funcionar a partir de 2009. El Pla d'Energia de Catalunya preveu que el
2010 el biogàs sigui l'origen del 8,8% de l'energia que es produeixi per mitjans
alternatius. Pla d'Energia de Catalunya.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès redacta una ordenança sobre el paisatge
destinada als ajuntaments
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha aprovat la Carta del Paisatge, consensuat en el
2004 per tots els municipis que en formen part de la comarca, i que a partir d'ara es
convertirà en una ordenança d'obligat compliment, quan fins ara recollia només
recomanacions, un cop sigui aprovat pels respectius ajuntaments. Carta del Paisatge de
l'Alt Penedès.
La Fundació del Món Rural publica el llibre 'Canvi Climàtic en clau rural'
La Fundació del Món Rural (FMR) ha publicat un nou llibre dins de la seva col·lecció que
es titula "Canvi climàtic en clau rural". Aquest document és un recull de la jornada del
mateix nom impulsada per la FMR el passat 17 de desembre de 2007 i que va tenir lloc a
Lleida, de les seves conclusions i de les propostes que ha fet la Fundació a la Convenció
Catalana del Canvi Climàtic. Llibre Canvi climàtic en clau rural.

Iniciatives rurals
Una empresa privada impulsa 'La ruta del pastor i la transhumància'
L'empresa privada de senderisme La Petjada està impulsant 'La ruta del pastor i la
transhumància' com una nova ruta turística per a les Terres de Lleida vinculada al sector
ramader. La ruta del pastor i la transhumància.
Pimecava promou el consum de cava rosat per Sant Jordi
Pimecava, la patronal de la petita i mitjana empresa del cava, ha organitzat per al 23
d'abril, en una carpa a prop del mercat de Santa Caterina de Barcelona, una mostra de la
varietat de cava rosat que produeixen quinze petites empreses catalanes. Pimecava

Agenda
9ª Jornada d'ocupació i desenvolupament rural: El 25 d'abril la Fatarella acull la 9a
Jornada d'ocupació i desenvolupament rural que aquest any se centrarà en el
desenvolupament rural estable i sostenible de productes locals de qualitat.

Cooperativisme agrari a Catalunya, reflexions i reptes de futur: El 9 de maig tindrà
lloc a la Universitat de Lleida la jornada "Cooperativisme agrari a Catalunya, reflexions i
reptes de futur", impulsada per la Fundació del Món Rural, en què es presentaran les
conclusions dels grups d'experts sobre cooperativisme que durant els mesos anteriors
han treballat temes com ara fiscalitat, mercat o legislació en la seva vinculació amb
aquest sector econòmic.
La gestió forestal, el món rural a escena: El projecte 'Un món rural viu, un paisatge
sense cendres', que commemora el 10é aniversari del gran incendi que va afectar la
Catalunya central el 1998, està organitzat per la Fundació del Món Rural per impulsar el
debat i la reflexió al voltant de la gestió forestal. El 15 de maig, sota el nom "La gestió
forestal, el món rural a escena", tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona la jornada
inaugural a la qual s'afegiran tres jornades més durant maig i juny repartides pel territori
afectat per aquell incendi.

Bibliorrural
La distribución agroalimentaria y transformaciones estratégicas en la cadena de
valor: L'estudi inclou recomanacions per al creixement de les pimes i
cooperatives agroalimentàries i ha estat elaborat per l'Associació de Cadenes Espanyoles
de Supermercats (ACES). Dossier informatiu. Estudi complet.
Mujeres emprendedoras en el desarrollo rural: Informe i atlas de l'emprenedoria de
la dona rural a l'Estat espanyol elaborat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
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