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Notícies rurals
Butlletí número 30 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 5 de maig de 2009

Tema de la quinzena
Els Una jornada a l’UAB acull diversos plantejaments per afrontar el procés de la mundialització del mercats
des d’aquest sector

La globalització econòmica condiciona al sector agroalimentari català
La globalització de l'economia condiciona al sector agroalimentari català tant en la seva estructura com en
la seva projecció exterior. La tendència general dels darrers anys al nostre país és la de reduir el
nombre d'explotacions agràries però, alhora, de mantenir la mateixa superfície conreada.
Aquest redimensionament de l'empresa agrària li permet ser més competitiva i eficient i afrontar millor el
procés de mundialització. Aquestes són algunes de les valoracions aportades per Oriol Anson, cap de l'Oficina
de Relacions Sectorials i Exteriors del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en la jornada
“La globalització i els seus efectes en l'agricultura i l'alimentació a Catalunya als inicis del segle XXI”. L'acte,
que va tenir lloc la setmana passada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra, va
ser organitzat per la Fundació del Món Rural (FMR), la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, i
el Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG).
En aquest context, Anson va indicar que el paper de l'administració és acompanyar i afavorir les
produccions més beneficiades per la globalització i minimitzar els impactes negatius en aquelles que en
puguin sortir perjudicades per assegurar-ne la seva continuïtat. Per al professor del Departament
d'Economia Aplicada de la UAB, Jordi Rossell, els grans interrogants que es plantegen amb la globalització,
amb l'aplicació de polítiques agràries i amb el canvi climàtic són si hi haurà més inestabilitat en els mercats i
si els preus mantindran la tendència a incrementar-se dels darrers mesos. Durant la jornada diferents experts
i ponents es van posicionar sobre com afrontar el procés globalitzador i les seves afectacions en el
sector agroalimentari del nostre país.
Més info.

Notícies
Entre el 7 i La crisi provoca que el Govern xinés impulsi el retorn al món rural
El Govern de Xina està impulsant que molts dels seus ciutadans retornin a viure als espais rurals com a
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mesura per absorbir una part de la destrucció d’ocupació provocada per la crisi. Aquesta nova política va
ser explicada pel professor de la Universitat de Guelph (Canadà) , Toni Fuller, a la conferència “El panda
gegant desperta: canvis a la Xina rural”, organitzada per la Fundació del Món Rural. Més info.
Nou impuls a la cotitularitat en les explotacions agràries catalanes
El passat 28 d’abril la Conselleria de Treball va fer pública una ordre per a fomentar l’accés a les dones a
la titularitat compartida a les explotacions agràries catalanes a partir d’ajuts “com a fórmula d’integració laboral
i visibilització de la dona rural de l’àmbit territorial català”. Més info.
Viure al Poble, un programa per promoure l’activitat econòmica als municipis rurals
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el programa “Viure al Poble” per promoure econòmicament
les poblacions rurals de menys de 200 habitants. La partida pressupostària, d’un total de 13,75 milions
d’euros, esta finançat pel Fons Europeu per al Desenvolupament Rural (FEDER), arribarà a finançar un
màxim del 55% de la despesa dels projectes presentats. Més info.

Iniciatives rurals
Projecte ‘Geronimo’ per a millorar l’eficiència energètica de les explotacions lleteres
El projecte “Geronimo” , finançat per la Unió Europea, impulsa l’eficiència energètica de les explotacions
lleteresa partir de la racionalització dels consums i de la introducció de les renovables. Col·laboren, entre
altres, el Centre de Recerca i Investigació de Catalunya (CRIC) i la cooperativa Lleters de Catalunya, Llet
Nostra. Més info.

Agenda
“Eficiència energètica i gestió sostenible de residus en la indústria alimentària”: El proper 7 de
maig tindrà lloc una jornada sobre els aspectes clau en sostenibilitat i competitivitat de les
indústries agroalimentàries. L’acte se celebrarà a Madrid a la Sala d’Actes del Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí. Més info.
Seminari de creació d'empreses innovadores: Un seminari que tindrà lloc el 6, 8, 13 i 15 de maig al
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb l’objectiu de dotar emprenedors i empresaris dels coneixements
i les tècniques bàsics per a desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit. Més info.
Expocongrés sobre biogàs: La segona edició d’aquest congrés, organitzat per Global Energy, i patrocinat
ler MT-Enerterra i Biogàs Nord, tindrà lloc entre el 6 i el 7 de maig a Lleida. Més info.
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Open Innovation: Aquesta sessió de formació , que es desenvoluparà a Manresa el proper 13 de maig,
explica el concepte d’innovació oberta, és a dir la que aprèn a innovar amb aquelles idees que vénen de
fora (clients, proveïdors o intermediaris). Més info.

Bibliorrural
La valorización del patrimonio forestal como recurso ecoturístico en zonas de montaña: Un
estudi impulsat pel CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales)
de Saragossa i que analitza el cas del Mig Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu de Lleida. Més info.
“Valoración de la Dieta Española de acuerdo al Panel de consumo Alimentario”: L’estudi, impulsat per
la Fundació Espanyola de la Nutrició, analitza els canvis d’hàbits alimentaris en la població espanyola
que l’allunyen de la dieta mediterrània. Més info.
“El preu dels aliments i les matèries primeres agrícoles”: Recull de les ponències de la jornada del
mateix nom que va tenir lloc a València al desembre de l’any passat. Es tracten temes com la transparència
en la creació dels preus, les causes dels daltabaixos dels preus o la percepció per cada integrant de la
cadena agroalimentària. 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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