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Tema de la quinzena
El passat 26 de febrer es va presentar a Tàrrega el llibre i documental ‘No diguis blat...’
impulsats per la Fundació del Món Rural

La FMR recupera la memòria històrica del món rural
La Fundació del Món Rural (FMR) va presentar el llibre i el documental “No diguis blat... La
memòria del món rural” que ha impulsat com a projecte de recuperació de la memòria
històrica d’aquest àmbit. Els dos formats recorren la història del món rural des dels anys
trenta del segle passat fins l’actualitat a partir de l’experiència vital de testimonis que han
viscut tot aquest període. El projecte neix amb dos objectius ruralitzar la memòria històrica
i fer un reconeixement del paper de la gent gran en la configuració de la identitat
col·lectiva.
Des de la FMR es creu que cal fomentar el paper actiu de la gent gran a la nostra societat.
En un primer lloc perquè són font d’un bagatge i saber popular i comunitari que és
important recollir, preservar, recordar i analitzar. Però, a més, s’ha de fer palès que hi ha
molta gent gran treballant al camp fins que la salut els ho permet. I això és així perquè la
pagesia va més enllà de ser una professió o una feina, és un forma de vida que implica una
estreta relació i experiència amb el territori. El projecte “No diguis blat...” pretén ser un
reconeixement del primordial paper que va tenir i té la gent gran en la realitat actual del
món rural i en el manteniment i transmissió de la memòria col·lectiva.
La FMR ha volgut ressaltar el prisma rural de la història contemporània de Catalunya
davant les mancances d’una perspectiva rural explícita i declarada dels fenòmens històrics
d’aquest període on aquest àmbit hi va tenir un paper transcendental. “El nostre objectiu
és dur a terme un tractament dels continguts històrics des d’una perspectiva rural i
difondre aquesta informació entre la població, amb especial èmfasi a la comunitat
educativa i a l’entorn urbà”, afirma Anna Vilaseca, tècnica de la FMR i coautora del llibre i
del documental conjuntament amb Eduard Trepat, també tècnic de la FMR. Es tracta,
doncs, de difondre el valor del món rural en la construcció de la història col·lectiva de
Catalunya des de la Segona República i fins a la Transició i els nostres dies.
Nota de premsa i llibre en pdf

Notícies
Els espanyols creuen que el desenvolupament rural pot ser una eina contra la
crisi
El 92% dels ciutadans espanyols considera que el desenvolupament rural pot ser una de
les estratègies per superar l’actual crisi econòmica segons un estudi elaborat per la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, i amb la col·laboració, entre altres, del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Més info.

Els mercats municipals espanyols estrenen nova web
Recentment s’ha presentat el nou web Mercadosmunicipales.es - impulsat per Mercasa,
l’empresa que gestiona els mercats municipals a l’Estat espanyols- que permet consultar
l’evolució dels preus dels productes frescos en la cadena agroalimentària. Més info.

Iniciatives rurals
Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès
L’Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès, ha posat
en marxa una pàgina web per donar a conèixer les produccions agroalimentàries i
ecològiques pròpies de la seva comarca. Més info.

Agenda
La Saló Internacional de l’Agricultura: Entre el 21 de febrer i l’1 de març té lloc a París
el Saló Internacional de l’Agricultura que espera més de 600.000 visitants i 1000
expositors. Més info.
Barcelona Degusta, Saló d'Alimentació per al Consumidor: Un fira pensada per al
consumidor final que tindrà lloc entre el 6 i el 9 de març al recinte Montjuïc de Fira
Barcelona. En la mateixa es pot degustar, comprar i aprendre tot allò relacionat amb
l'alimentació, la cuina i la gastronomia. Més info.
Curs bàsic de gestió agrària: Fins el 15 de març està obert el període de preinscripció
per al Curs Bàsic de Gestió Agrària que s'impartirà per Internet a través de RuralCat. El
curs, organitzat pel Servei de Formació Agrària, començarà el 14 d'abril i finalitzarà el 19
de maig. Més info.

Bibliorrural
La papallona negra: En un context de crisi uns pagesos inicien un negoci de turisme
rural, amb aquest argument l’escriptor Antoni Pladevall explica a la seva novel·la l’ocàs del
món rural. L’obra ha rebut el premi Carlemany. Més info.
Informe Económico 07: Editat per la Federació Espanyola d’Industries de l’Alimentació i
Begudes, conté les principals dades econòmiques d’aquest sector. Més info.
Renda agrària 2008: L’estudi, impulsat per la Subdirecció General d’Estadística del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, assenyala que la renda agrària ha disminuït
un 4,7% en termes corrents durant 2008. Més info.
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