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Notícies rurals
Butlletí número 36 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 7 de setembre de 2009

Tema de la quinzena
Els preus de l’alimentació a debat
La crisi ha posat sobre la taula, de forma més urgent, temes que ja feia temps que es plantejaven com
la diferència entre els preus d’origen i destí de l’alimentació, l'increment de vendes de les marques blanques
o les crisis cícliques de preus i la seva repercussió en els hàbits de consum. Per exemple, recentment s’han
fet públiques unes dades de l’Observatori del Consum i la Distribució publicat pel Ministeri de Medi Ambient,
Medi Rural i Marí (MARM) segons les quals les vendes de marques blanques estan en creixement continuat.
En tres anys han crescut en un 20% de quota de mercat i arriba al 90% el nombre de consumidors
espanyols que consumeixen en alguna ocasió marques blanques.
També està en debat la capacitat del sector agroalimentari per resistir les crisis econòmiques generals i
ser estable, d'esdevenir un punt clau en l’economia. En aquest sentit, segons dades de l’informe de
l’Institut Nacional d’estadística sobre la producció industrial, el sector de l’agroalimentació va ser el que
menys ha descrescut durant el primer semestre de l’any, va baixar un 1,7% front el 16% general.
Pel que fa a la diferència entre els preus d’origen i destí, a finals d’agost i principis de setembre els pagesos
han tornat a protagonitzar protestes demanant un preu just en sectors com la vinya i el vi, la fruita, el porcí,
la llet i l’avellana. Algunes de les organitzacions agràries fa temps que proposen una regulació dels
marges comercials dels productes agroalimentaris o una llei de preus mínims, mesures totalment
descartades pel Govern espanyol.
La marca blanca se cuela en nueve de cada diez cestas
Observatori del Consum i la Distribució del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
La alimentación frena la caída de la producción industrial
Índex de Producció Industrial
Índex de Preus en Origen i Destí (IPOD)
Observatori Agroalimentari Preus
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Proposta no de llei sobre els marges comercials dels productes agroalimentaris
Medio Ambiente se opone a una ley de precios mínimos en producción agrícola
El desplome de los precios pone a los agricultores en pie de guerra
Recopilació de fonts d’informació públiques sobre el comportament del consumidor a Catalunya en relació
als productes agroalimentaris
I si parléssim d'intervenció?

Notícies
El turisme rural, un sector saturat?
La patronal gallega de turisme rural (Federació Gallega de Turisme Rural) qüestiona el creixement d’un
sector que creu saturat, opinió que fonamenta en el descens de reserves de gairebé el 50% en la
darrera temporada. Més info.
El món agrari a les terres de parla catalana", un repàs a la història del sector
El projecte “El món agrari a les terres de parla catalana”, impulsat per la Coordinadora de Centres d'Estudis
de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, pretén elaborar un banc
d’imatges amb la història del sector a les terres de parla catalana. Més info.
Els riscos de mercat, una nova opció per a les assegurances
Segons ha anunciat el director de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), Fernando José
Burgaz, s’està estudiant incloure-hi cobertura per riscos de mercat. Més info.

Iniciatives rurals
Enclaverural, un recull de iniciatives rurals
Enclaverural.es és la nova web del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí que recull iniciatives de
bones pràctiques, de serveis de proximitat, de programes innovadors o de serveis a les persones al món
rural que generen ocupació i desenvolupament econòmic. Més info.

Agenda
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Seminari de creació d'empreses innovadores: L’objectiu d’aquest curset, que tindrà lloc a la Seu d’Urgell
el proper 9 de setembre, és dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les tècniques bàsics per
a desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit. Més info.
La XTVL emet el documental de la FMR 'No diguis blat': Tv Lleida és la primera de la Xarxa de
Televisions Locals que emetrà el documental de la Fundació del Món Rural (FMR) 'No diguis blat' el proper 11
de setembre a les 22 h. Posteriorment, el dia 28 de setembre s'emetrà per TV l'Hospitalet, Canal Terrassa
TV, Maresmedigital TV, TV Badalona, Gavà TV, Granollers TV, Canal Blau TV (Vilanova i la Geltrú),
RTV Vilafranca, El 9 TV (Vic), TV de la Conca (Igualada), Canal Reus TV, TV Girona i TV El Vendrell.
Aquest audiovisual forma part del projecte que ha impulsat per la FMR per la recuperació de la memòria
històrica i col·lectiva del món rural i els seus habitants, al qual s'afegeix un llibre del mateix nom. Més info.
VII Congrés d’Economia Agrària: Entre el 16 i el 18 de setembre de 2009 se celebrarà a Almeria el
VII Congrés d’Economia Agrària sota el títol “Economia Agroalimentària, medi ambient i medi rural:
nous enfocaments, nous desafiaments”. Més info.
L'èxit de la indústria agroalimentària en una crisi global... i ara què? La Fundació Catalana de
la Cooperació organitza el 26 de setembre de 2009 al Saló de Congressos de la Fira de Sant Miquel de
Lleida aquesta jornada que tindrà les cooperatives agràries com a protagonistes. Més info.
VIII Congrés Internacional de Desenvolupament Rural: Aquest congrés es convertirà en un punt
de trobada entre administracions, grups de promoció del desenvolupament, empresaris,
associacions econòmiques i emprenedores i la recerca. L’interès del congrés, que tindrà lloc del 28 de
setembre al 2 d’octubre, se centra en la innovació com a peça clau en la competitivitat d’empreses i
territoris. Més info.

Bibliorrural
Nova guia per al desenvolupament i avaluació de plans d’acció en agroalimentació ecològica: La
Unió Europea (UE) disposa d’un nou manual i eines metodològiques per al desenvolupament, aplicació
i avaluació dels plans d’acció en agricultura i alimentació ecològica. Guia de plans d’acció en
agroalimentació ecològica
La reforma de la PAC y la agricultura española: alternativas y oportunidades para España:
Un document elaborat per Raúl Compés López i José María García Álvarez-Coque de la Fundació Alternativas
que reflexiona sobre el paper de la Política Agrària Comuna en el sector espanyol. Més info.
Combating Poverty and Social Exclusion in Rural areas: La pobresa rural és un apartat important de
la pobresa europea, les àrees rurals ocupen una part important del territori europeu i de la seua població.
En molts estats el risc de pobresa a les àrees rurals és el doble que les urbanes. A aquest enllaç
trobareu diferents documents que analitzen aquest àmbit. Més info.
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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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