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Notícies rurals
Butlletí número 35 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 28 de juliol de 2009

Tema de la quinzena
El 80% dels catalans creu que Catalunya ha de produir els aliments
que consumeix
Més del 90% dels catalans valoren el paper de la pagesia en el desenvolupament del país i la conservació
del territori
Prop del 80% dels catalans considera que és important que Catalunya produeixi els aliments que consumeix,
al mateix temps que creuen que ha de produir-los de qualitat (84,3%) i a un preu assequible (95,7%). A
més, els consumidors mostren un grau de confiança vers els productes artesans molt elevat: un 86,4% en
tenen molta o bastant. Els productes catalans estan ben valorats per la població ja que un 63,4% considera
que és un punt a favor a l’hora de comprar-los; un percentatge superior al de 2008. En aquest sentit, el
95,5% dels catalans considera que la venda directa de productes agroalimentaris és una activitat que
cal potenciar i que beneficia tant a productors com a consumidors. Aquestes són algunes de les conclusions
més destacades de “l’Enquesta de percepció del món rural” presentada a Barcelona el passat 22 de juliol
pel secretari general del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Xavier Castella, i el director de
la Fundació del Món Rural, Francesc Cribillers.
D’altra banda, 9 de cada 10 catalans consideren que l’agricultura és una activitat bastant o molt necessària
per al desenvolupament del país, (95,1%), que ajuda al desenvolupament econòmic i social dels pobles
petits (94,8%) i que permet conservar el territori i el paisatge (92,9%). L’estudi conté també l’opinió
dels catalans sobre la presència als mitjans de comunicació del món rural, del grau de satisfacció amb els
serveis en aquest àmbit, del paper i la valoració de l’agricultura en l’economia del país o del grau
de coneixement dels canals de regadiu del país, entre altres.
Nota de premsa completa
Enquesta de percepció del món rural 2009
Enquesta de percepció del món rural 2008
Enquesta de percepció del món rural 2007
Jornada És notícia el món rural?
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Notícies
Impuls a la innovació tecnològica al món rural
El Ministeri de Medi Ambient Medi Rural i Marí (MARM) ha creat uns nous ajuts per impulsar la
innovació tecnològica al medi rural, una mesura de la qual es poden beneficiar entitats
agràries, conservacionistes, rurals o de desenvolupament local. Més info.
Enquesta Nacional de Consum d’Aliments
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), entre altres, està impulsant un Estudi
Nacional de Consum d’Aliments. Més info.
La majoria dels països tenen regulacions ineficients per frenar el col·lapse de les pesqueries
La majoria de les polítiques sobre gestió de recursos pesquers no s’ajusta a estàndards internacionals per
frenar el creixent col·lapse de les pesqueries arreu del món. Més info.

Iniciatives rurals
Portal ‘Directo del campo’
La web Directodelcampo.com és un projecte del Grupo Intercom que pretén posar en contacte els
productors d’aliments artesans i de qualitat amb els consumidors. Una nova iniciativa de venda directa. Més info.

Agenda
Jornada sobre la percepció social dels organismes modificats genèticament: Els cursos d’estiu de
la Universidad Complutense de Madrid, del 27 al 31 de juliol, es dediquen aquest any a debatre al voltant de
la percepció social dels organismes modificats genèticament. Més info.
Màster en Producció Integrada de Conreus: La formació superior de professionals en protecció integrada
de conreus s’iniciarà a la Universitat de Lleida després de l’estiu. Més info.
VIII Congrés Internacional de Desenvolupament Rural: L’interès del congrés, que tindrà lloc del 28
de setembre al 2 d’octubre, es centra en la innovació com a peça clau en la competitivitat d’empreses i
territoris. Més info. Programa.
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Bibliorural
Documentació de les jornades sobre canals curts de comercialització de productes agroalimentaris
a la regió Rhône-Alpes (França): El passat 23 a 25 d’abril es van celebrar unes jornades sobre canals
curts de comercialització de productes agroalimentaris a la regió de Rhône-Alpes (França). Més info.
Estudi de GMO Compass sobre l’actitud dels consumidors vers els transgènics: Segons aquest
informe de GMO Compass, l’actitud dels consumidors cap als organismes modificats genèticament millor quan
es coneixen les aplicacions que poden tenir com ara la reducció en l’ús de pesticides. Més info.
Nova guia per al desenvolupament i avaluació de plans d’acció en agroalimentació ecològica:
La Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea (UE) han editat un Manual i les
eines metodològiques per al desenvolupament, aplicació i avaluació dels plans d’Acció en Agricultura
i Alimentació Ecològica. 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
Tel: 973229360
Fax: 973229365
correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriure's enviar un correu electrònic amb l'assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat
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