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Notícies rurals
Butlletí número 28 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 31 de març de 2009

Tema de la quinzena
La iniciativa “Guardabosc” demostra que la pastura permet controlar de forma natural i econòmica el
creixement del sotabosc, rebaixant el risc d’incendis forestals

La Fundació del Món Rural i Caixa Catalunya promouen la pastura per
prevenir incendis
La Fundació del Món Rural i Caixa Catalunya han impulsat la iniciativa “Guardabosc” per fomentar la
ramaderia extensiva. L’objectiu és múltiple: mitjançant l’aprofitament de l’alimentació dels animals proposa
fer una gestió natural del paisatge; eliminar l’excés de sotabosc i, per tant, prevenir el risc d’incendis; ajudar
a revitalitzar la ramaderia de muntanya, promocionar l’ofici de pastor i contribuir al manteniment de
races autòctones.
Per tal de difondre el valor de la pastura de sotabosc i donar impuls a les noves vies de desenvolupament
rural, el passat 25 de març, la Fundació del Món Rural i Caixa Catalunya van reunir a Barcelona professionals
del sector ramader, propietaris forestals i representants de l’administració per celebrar la “Jornada
Guardabosc”. Durant l’acte es van posar en comú experiències d’èxit de gestió del territori amb mitjans
naturals i es van presentar iniciatives per impulsar tant l’economia ramadera d’alta muntanya, com la creació
de la primera escola de pastors de Catalunya, al Pirineu i que aviat es posarà en funcionament, amb el suport
i l’assessoria de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
Nota de premsa completa
Més info.

Notícies
El MARM iniciarà aquest any cent projectes emmarcats en la Llei de Desenvolupament
Rural Sostenible
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) preveu posar en marxa aquest any al voltant de
cent projectes pilot per a desplegar la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural que comptaran
amb 200 milions d’euros de finançament públic. Més info. Web informativa de la Llei de Desenvolupament
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Rural Sostenible.
UPA i la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente fomenten la transhumància
La Fundació Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF) i l’organització agrària, Unió de Petits Agricultors i
Ramaders (UPA), han signat un acord de col·laboració per a, entre altres accions, fomentar i promoure
la transhumància de la ramaderia extensiva. Més info.
La Diputació de Lleida impulsarà un centre d’interpretació del món rural
La Diputació de Lleida impulsarà un centre d’interpretació del món rural en la finca Bon Repòs de Gavet de
la Conca (Pallars Jussà). A més, la iniciativa comptarà amb un centre de recuperació de l’ovella xisqueta
i s’ampliaran les instal·lacions del centre de la vaca bruna. Més info.

Iniciatives rurals
Els pagesos nord-americans expliquen com és la vida rural
L’organització agrària nord-americana, American Farm Bureau Federation, vol donar a conèixer a partir de
la seva web ‘Your Agriculture’ (La Teva Agricultura) com es viu al món rural per a la gent que és de fora
d’aquest àmbit. Més info.

Agenda
10a Jornada d’Ocupació i Desenvolupament Rural. La diversificació de l’activitat agroalimentària:
La jornada tindrà lloc al Casal de la Vila de la Fatarella (Terra Alta) el proper 3 d'abril de 2009 i
abordarà diferents plantejaments en polítiques rurals. Més info.
Mercat del Ram de Vic: Entre el 3 i el 5 d’abril de 2009 se celebra a Vic (Osona) el popular Mercat del
Ram, una de les cites més importants del calendari de fires catalanes vinculades al sector primari. Més
info. Programa.
Canvis en la Xina rural: El professor de la Universitat de Guelph (Canadà), Tony Fuller, realitzarà
una conferència el proper 28 d’abril a les 19 h a Barcelona sobre els canvis que s'estan produint en l'àmbit
rural del país asiàtic. Més info.
Família pagesa i economia rural, VII Congrés sobre sistemes agraris, organització social i
poder local: Els propers 21 a 23 de maig de 2009 tindrà lloc a l’Alguaire el VII Congrés sobre la família pagesa
i l’economia rural. Més info.
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Bibliorrural
Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics: L’informe ofereix dades sobre el
coneixement, percepció i consum de l’alimentació ecològica a Catalunya. L’estudi ha estat impulsat a partir
del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008-2012 del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Més info.
Baromètre d’image des agriculteurs: L’estudi avalua la imatge social dels agricultors a l’estat francès i va
ser publicat el passat 20 de febrer de 2009. Més info.
Quadre de Comandament de la Fruita Fresca: El Quadre de Comandament a l'Observatori de la Fruita
Fresca del mes de març analitza, entre altres, els preus de venda de la fruita fresca a Catalunya, el pes
del comerç exterior en el sector o el consum a les llars. 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
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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