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Notícies rurals
Butlletí número 31 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 26 de maig de 2009

Tema de la quinzena
El descens dels preus de l’habitatge també hi contribueixen decisivament

Els preus dels aliments porten a l’IPC al -0,2% de taxa interanual durant el
mes d’abril
La taxa interanual de l’IPC a mes d’abril se situa en un -0,2% en l’àmbit espanyol, la qual cosa torna a repetir
el resultat negatiu produït durant el mes de març amb un -0,1%, segons dades de l’Institut
Nacional d’Estadística. El sector dels aliments i les begudes no alcohòliques ha estat, després del
de l’habitatge, el que més ha influït en aquest resultat negatiu de la taxa interanual. Aquesta situació
contrasta amb la viscuda entre gener i juliol del 2008 en què es va produir una escalada de preus en el sector
de l’alimentació que va generar importants increments en l’IPC. A més, torna a posar d’actualitat el
permanent debat sobre la configuració dels preus dels aliments i els marges que rep cadascun dels
agents implicats en la cadena agroalimentària.
Dades generals sobre l’IPC d’abril
Observatori de Preus del Comerç Minorista del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM)
Índex de Preus en Origen i Destí (IPOD)
Observatori de Preus en Origen i Destí del MARM
Proposta no de llei sobre els marges comercials dels productes agroalimentaris
Estudi de la cadena de valor i formació de preus de la llet, del sector oví i del cítric (MARM)
Estudi de costos i marges comercials en el sector de les fruites i hortalisses (Junta d’Andalusia)
Formation des prix alimentaires, informe del Govern francès

Notícies
Els formatges artesans, una alternativa per als ramaders catalans
La producció de formatges artesans és vista per alguns ramaders com una sortida per valoritzar les
seves produccions davant el descens del preu de la llet. Més info.
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Nou fons per a invertir en empreses agràries
El banc Pictet ha creat el fons PF(LUX)-Agriculture per invertir en empreses del sector agroalimentari i que
és accesible arreu del món. Mes info.
Impuls al comerç exterior d’aliments espanyols
El MARM promou, a partir d’un acord amb l’ICEX, l’exportació de productes agroalimentaris espanyols
amb prioritat per al vi, les fruites, les hortalisses, l'oli d’oliva i els productes ecològics. Més info.
Banda ampla rural per satèl·lit
Els operadors NET2 i SES Astra posen en marxa la primera oferta comercial d’Internet per satèl·lit destinada
a poblacions del món rural arreu de l’Estat espanyol. Més info.

Iniciatives rurals
Landwinkel, una xarxa nacional d’agrobotigues per als Països Baixos
Els Països Baixos compten amb una xarxa nacional d’agrobotigues a la qual pertanyen prop de
80.000 granges, entre 500 i 1000 agrobotigues, i que té gairebé deu anys d’història. Més info.

Agenda
“Europa i la Crisi Alimentària”: La jornada se celebra en el marc de les eleccions europees del 7 de juny
i compta amb un debat entre els candidats catalans. Organitzat per l´Observatori de Drets Humans (DESC)
de Barcelona, l’acte tindrà lloc el 28 de maig a la Casa del Mar de 9:30 a 19:30 h. Més info.
Presentació de la Guia de l’alimentació ecològica a l’escola i a casa: La cooperativa de consumidors
de productes ecològics, El Rebost, organitza la presentació de la Guia de l’alimentació ecològica a l’escola i
a casa el proper 28 de maig a les 20 h a la Casa de Cultura de Girona.
V Congrés Internacional ‘Ciutat i territori’: El proper 2, 3 i 4 de juny de 2009 tindrà lloc al Centre de
Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de Barcelona un congrés en el qual es debatran temes com ara la gestió
del territori o la ciutat compacta versus ciutat dispersa. Més info.
I Fòrum Internacional de Cooperació en Desenvolupament Rural: Els propers 8, 9 i 10 de juny tindrà
lloc a Sevilla el I Fòrum Internacional de Cooperació en Desenvolupament Rural impulsat per l’Associació per
al Desenvolupament Rural Andalusa (ARA). Més info.
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Bibliorrural
Gent gran i serveis al món rural: Recull de documents sobre gent gran, serveis de proximitat i món
rural editats per Portal Mayores, IMSERSO i l’Observatori de Gent Gran. Més info.
Congrés sobre família pagesa i economia rural: La web del congrés celebrat durant l’anterior cap
de setmana posa a disposició del públic diferents ponències presentades en aquest marc. Més info.
El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global: El coordinador d’aquesta obra, Jaime Lamo
de Espinosa, planteja els canvis que està tenint el sistema agroalimentari a partir de la globalització
dels mercats. Més info.
Materials de la FMR: La Fundació del Món Rural ha publicat a la seva web els materials referits a la jornada
de 'La globalització i els seus efectes en l'agricultura i l'alimentació a Catalunya als inicis del segle XXI' i
les conclusions de la Jornada sobre la Iniciativa Guardabosc.

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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