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Notícies rurals
Butlletí número 33 de la Fundació del Món Rural (FMR), 30 de juny de 2009

Tema de la quinzena
La jornada "Territoris cooperatius: l’economia cooperativa i el desenvolupament territorial”, inclosa dins de
la Setmana Cooperativa, analitza el paper d’aquest model empresarial al món rural

El cooperativisme, clau en el desenvolupament del territori
Les cooperatives agràries a Catalunya han estat una peça fonamental pel desenvolupament de
moltes comarques, esdevenint un dels principals elements de creació d’activitat econòmica i un
factor d’arrelament al territori. A més, pot ser una de les eines per a desenvolupar determinats serveis
socials necessaris al medi rural. Amb tot, el context social i econòmic actual planteja reptes importants per
al cooperativisme agrari, i cal adaptar-se a les exigències dels nous temps.
En aquest sentit, la Fundació del Món Rural va promoure durant 2008 el debat i la reflexió entre cinc
grups d’experts en matèria de cooperativisme per poder recollir i consensuar propostes d’acció i orientacions
per promoure aquest model empresarial i fer aportacions a la nova redacció de la llei de cooperatives que
té previst elaborar el Govern. En els grups d’experts es van tractar 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 la gestió financera. Tot aquest material s’ha recollit en el
llibre 'Cooperativisme agrari a Catalunya' que va servir per fer arribar a tots els agents implicats representants del cooperativisme agrari, professionals vinculats, responsables polítics, acadèmics i tècnicsles reflexions i constatacions sorgides en el decurs d’aquells debats.
Setmana Cooperativa
Per a promoure el model empresarial cooperatiu i difondre els seus valors a la societat el Departament de
Treball ha impulsat la Setmana cooperativa en la qual la FMR ha coorganitzat la jornada “Economia cooperativa
i desenvolupament territorial". L’event se celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol. En la jornada del dia 2 de
juliol, dedicada a la relació entre el cooperativisme i el desenvolupament local, s’abordaran diferents temes
com ara: "Les empreses d'economia cooperativa, agents claus per al desenvolupament territorial" o "Encarar
el mercat des del territori". A més, també hi hauran debats i tallers durant tot el dia sobre consum
responsable, universitat i economia cooperativa, o sobre emprenedoria.
'Cooperativisme agrari a Catalunya'. El llibre 'Cooperativisme agrari a Catalunya' recull tot el treball de
reflexió de diferents reunions de grups d'experts impulsat per la FMR
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Conclusions de la jornada de la FMR ‘Cooperativisme agrari a Catalunya: reflexions i reptes de futur'
Setmana de l'Economia Cooperativa
Informe: Situació de les Cooperatives Agroalimentàries a Espanya
Informe: Introducció dels productes cooperatius en el sector de la restauració
Promoció i foment de la innovació en cooperatives agroalimentàries
Anàlisis i propostes de Cooperatives Agroalimentàries sobre el present i futur del sector agrari i
agroalimentari espanyol
Confederació de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Notícies
Falta de recursos per l’escola rural espanyola
El reportatge d’El País ‘Escuelas perdidas en el tiempo’ analitza la desigual situació de l’escola rural al
territori espanyol i per al qual els principals problemes d’aquests centres és la falta de recursos, formació
i planificació. Més info.
Ajustant el perfil del turista rural
Un estudi de la Universitat de València assenyala que el perfil del turista rural al territori espanyol és d’un
adult, amb estudis superiors que busca poder relaxar-se durant el cap de setmana o els festius. Més info.
L' oferta il·legal de turisme rural perjudica el sector
Segons l’Associació de Profesionals de Turisme Rural (Autural), la oferta il·legal i el descens de la
demanda poden perjudicar seriosament a aquest sector. Més info.

Iniciativa rural
‘Enredados’, una ràdio online en l’àmbit rural
Enredados és una ràdio online andalusa dedicada a l’àmbit rural que ha impulsat entre altres activitats, la
II Trobada Rural de Blogs a Andalusia. Enredando. Encuentro de blogs rurales.

Agenda
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Setmana de l’Economia Cooperativa: El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya organitza
la Setmana de l’Economia Cooperativa, que tindrà lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol al Palau de
Congressos de Barcelona, en la qual el dia “Territoris cooperatius: cap a on va l’activitat econòmica en el
món rural”, a la qual dóna suport la FMR, estarà centra en el medi rural. Més info.
El vi com a eina de patrimoni i desenvolupament rural: Els Juliols de la Universitat de Barcelona (del 6
al 10 de juliol) aborden el vi com a eina de patrimoni i desenvolupament territorial. En definitiva, una
reflexió sobre la preservació de l'entorn i la utilització del vi i la gastronomia com a eina de promoció
turística. Més info.
Regadius i medi ambient: III Congres d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. A Barcelona entre el
8 i el 10 de juliol se celebrarà el III Congrés d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que abordarà la
relació entre els regadius i la sostenibilitat. Barcelona. Més info.

Bibliorrural
El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global: Un estudi publicat dins de la col·lecció
Mediterráneo Económico de la Fundación Cajamar i coordinat per Jaime Lamo de Espinosa que analitza
la situació del sistema agroalimentari en un context de crisi global. Més info.
Índexs mundial dels preus dels aliments: L’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura de l’ONU
(FAO) disposa d’aquest indicador dels preus dels aliments en àmbit mundial segons el qual en els darrers
mesos hi ha hagut una situació d’estabilitat. Més info.
Terramed. Nuevas perspectivas para el desarrollo rural en el Mediterráneo: L’informe Terramed
2009, impulsat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí analitza el futur del món rural mediterrani
a partir de la gestió dels recursos naturals, de l’aigua i de l’adaptació del sector primari al canvi climàtic.
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
Telf: 973229360
Fax: 973229365
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correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriure's enviar un correu electrònic amb el assumpte ALTA BUTLLETÍ o
BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat
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