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Tema de la quinzena
Segons un informe de la Fundació del Món Rural

El sector agroalimentari ocupa a un 6% de la població activa catalana
L’informe 'El pes de l’ocupació del sector agroalimentari a Catalunya: una primera aproximació',
elaborat per la Fundació del Món Rural, posa de manifest que aquest sector genera 212.997
llocs de treball al nostre país i suposa el 6% de la població activa. D’aquest total, el 30%
respon a mà d’obra directa, el 57% a activitats estretament relacionades i el 13% a activitats
indirectament vinculades.
Davant la carència de dades estadístiques que tinguessin una visió de conjunt del pes que té el
sector primari, l’àrea d’Economia de Fundació del Món Rural ha elaborat l’informe ‘El pes de
l’ocupació del sector agroalimentari a Catalunya: una primera aproximació’, a partir de dades ja
existents o d’estimacions. Dels 212.997 llocs de treball que genera el sector agroalimentari al
nostre país (un 6% respecte el total de la població activa), un 30% respon a mà d’obra directa
(64.222 persones), el 57% (121.929) a activitats estretament relacionades i el 13% (26.846) a
activitats indirectament relacionades.
La informació s’ha organitzat a partir de diferents subsectors elegits per la seva relació directa
o indirecta amb l’activitat agrària. L’informe divideix les dades obtingudes entre divereses
activitats econòmiques: mà d’obra directa, inputs del sector, residus i subproductes, cadena
agroalimentària, activitats de gestió, associacions professionals, serveis d’aigua i energia
elèctrica, construcció, turisme rural, recerca i desenvolupament, administració pública i altres
activitats. Són la mà d’obra directa amb 64.222 ocupats i la cadena agroalimentària amb
110.276 treballadors els que acaparen gran part dels llocs de treball generats, la resta de
subsectors no superen en cap cas els 10.000 empleats cadascun.
Nota de premsa
Informe complet

Notícies
Les comarques de Girona encapçalen el creixement econòmic en 2007
Caixa Catalunya ha fet públic l’’Anuari econòmic comarcal’ referit a l’any 2007, que posa de
manifest que les comarques gironines són les que presenten un major ritme de creixement
econòmic amb (3,7%). Més info.
El Govern espanyol posa en marxa la web observatorioprecios.es
La població espanyola podrà consultar online els índex de preus per grups de productes,
províncies i establiments, una web pensada per donar més informació al consumidor Més info.

La Comissió Europea vol uns preus dels aliments més baixos
La Comissió Europea ha fet públiques una sèrie de propostes per fer més transparent i equitatiu
el funcionament de la cadena agroalimentària amb l’objectiu d’assolir uns preus més baixos per
al consumidor. Més info.

Iniciatives rurals
Promouen l'administració electrònica al món rural
Els Ministeris d'Administracions Públiques i d'Indústria, Turisme i Comerç han iniciat un pla de
formació per a ciutadans per apropar la administració electrònica a les zones rurals. Més info.

Agenda
El món rural com a generador d’energia: La jornada, organitzada per la Fundació del Món
Rural i que tindrà lloc el proper 17 de desembre, abordarà la implantació territorial de les
energies renovables i el paper del món rural com a generador d'energia. Més info.
Presentació de la Red Rural Nacional: El 16 de desembre es presenta la Red Rural Nacional
que ha de ser el fòrum que dissenyi la nova proposta estatal de Pla de Desenvolupament Rural
amb la participació del sector, dels grups de desenvolupament rural i les administracions
autonòmiques. Més info.
Dones i cotitularitat a les explotacions agràries catalanes: La jornada, que tindrà lloc el
proper 21 de gener, s'emmarca dins del projecte Rudona, finançat per la Generalitat de
Catalunya i impulsat per la Fundació Maria Aurèlia Capmany i la Fundació del Món Rural. L'acte
analitzarà la cotitularitat com a eina per promoure la igualtat al camp català. Més info.

Bibliorrural
Organismes modificats genèticament: en sabem prou?: La Fundació del Món Rural posa a
disposició de la societat el material generat a les jornades que va organitzar sobre transgènics
entre el 14 i el 21 de novembre. Més info.
Aportacions de la FMR a la Iniciativa Ciutadana Municipal: La Fundació del Món Rural
s'ha afegit al procés participatiu iniciat pel Departament de Relacions Institucionals i
Participació en l'elaboració d’una llei que reguli de la Iniciativa Ciutadana Municipal amb una
sèrie de propostes. Més info.
'Cooperativisme agrari a Catalunya': La Fundació del Món Rural publica el llibre
'Cooperativisme agrari a Catalunya' producte del treball de reflexió entre diferents grups
d'experts que a principis d'any van elaborar una sèrie de propostes per a modernitzar aquest
model empresarial. 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.
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