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Notícies rurals
Butlletí número 40 de la Fundació del Món Rural (FMR), 16 de novembre de 2009

Tema de la quinzena
El CAC elabora unes recomanacions sobre el tractament del món
rural als mitjans audiovisuals
Les recomanacions estan impulsades pel Col·legi de Periodistes, la Fundació del Món Rural i el CAC, i són
fruit d’un procés de consulta entre els mitjans de comunicació i els agents del sector.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va presentar el 3 de novembre a Lleida unes
recomanacions adreçades als mitjans audiovisuals per al tractament informatiu del món rural. Aquesta guia
té com a objectiu aconseguir més atenció informativa a la diversitat del territori, amb una visió transversal
que tingui present la rellevància de la notícia més enllà de la seva ubicació geogràfica. El document insta
els mitjans audiovisuals a defugir els estereotips associats tradicionalment amb el món rural i a tractar els
temes relacionats amb els sectors econòmics vinculats al món rural, com ara la producció agrícola, la pesca o
el turisme rural, amb fonts expertes, més enllà de l’anècdota. Les recomanacions estan impulsades pel
Col·legi de Periodistes, la Fundació del Món Rural i el CAC, i són fruit d’un procés de consulta entre els mitjans
de comunicació i els agents del sector. El document conté un total de 18 recomanacions, relacionades
amb l’àmbit de la informació, la publicitat i la ficció.
Nota de premsa
Recomanacions per al tractament del món rural als mitjans audiovisual
lnforme de pluralisme territorial del CAC
Enquesta de percepció del món rural 2009
Jornada “És nóticia el món rural?”
Conclusions de la jornada “És notícia el món rural?”
Extra! Extra! Notícies del món rural
Per què no surt el món rural als mitjans?
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Era rural. Agencia de noticias

Notícies
Observatori de preus europeu
La Comissió Europea ha engegat un Observatori europeu de preus dels aliments, per a tractar de
reduir l'especulació en els mercats i fer un seguiment més precís en productes amb majors problemes com la
llet o la carn de porc. Més info.
Emprenedoria rural femenina
El programa Muller, Medio ambiente e Desenvolvemento Rural de Galicia, promogut pel sindicat Unións
Agrarias, pretén impulsar l’emprenedoria rural femenina per afavorir la inserció de la dona al mercat laboral.
Més info.
Renovat el Museu de la Vida Rural
Vint anys després de la seva inauguració, el Museu ha ampliat i renovat la seva seu original i ha afegit un
nou edifici. L’objectiu és preservar i difondre el llegat cultural de la vida rural. Més info

Iniciativa rural
Artemur, nou portal per a dones rurals
L’associació de dones rurals Fademur ha engegat un portal de comercialització de productes artesans per
a dones rurals emprenedores. Més info.

Agenda
El món rural i joventut: El proper 18 de novembre se celebrarà a Les Borges Blanques la jornada 'Món rural
i joventut. Sóc de poble: l’arrelament dels joves i de les joves al món rural'. La iniciativa està organitzada
pel Secretariat de la Joventut i l'Agència de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de
la Fundació del Món Rural. Més info.
Presentació del Llibre "Les dones al món rural a Catalunya": El proper 19 de novembre a les 18.30 h
es presentarà a la Universitat de Lleida el llibre "Les dones al món rural a Catalunya". Aquest document ha
estat impulsat per la Universitat de Lleida, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Institut Català de
les Dones, el Grup de Recerca de Dret, Economia, Sociologia i Política Rural, Agroindustrial i Agroalimentària i
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la Fundació del Món Rural. Més info.
Pagesos, home i paisatge al Baix Ter: El proper 21 de novembre s'inaugura aquesta exposició al Museu de
la Mediterrània (a Torroella de Montgrí) que vol retre homenatge a la gent que viu al camp i del camp, i que
amb el seu treball anònim al llarg de generacions ha donat forma al paisatge que ens envolta, el paisatge
del Baix Ter. Més info.
“Els mercats municipals: canals de distribució natural dels productes ecològics”: El proper 24
de novembre durant el matí es realitzarà aquesta jornada sobre el sector ecològic al Mercat de Santa Caterina
de Barcelona. Més info.
Convivència entre les activitats primàries del territori i els espais naturals: El 25 de novembre tindrà
lloc a la Universitat de Girona la jornada "Convivència entre les activitats primàries del territori i els
espais naturals" té com a objectiu conscienciar i difondre la importància del manteniment de les
activitats agràries, ramaderes i silvoforestals sostenibles per a la preservació dels espais naturals. L'acte
està organitzat per la Fundació del Món Rural, la Universitat de Girona, la Fundació Agroterritori, i se centrarà
en les diverses experiències existents al respecte en l'àmbit català. Més info.

Bibliorrural
Consecuencias del cambio climático para la agricultura: ¿un problema de hoy o del futuro?:
Aquest article, disponible a la web del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, analitza els efectes del
canvi climàtic en el sector agrari. Més info.
Estructura sectorial i territorial dels afiliats de la Seguretat Social a Catalunya: Aquest document
aporta dades d’àmbit territorial sobre règims d'afiliació i activitat a data de setembre 2009. Més info.
Nova publicació de la Comissió Europea sobre desenvolupament rural: EU Rural Review, és la
nova publicació de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural. 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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