Notícies rurals
Butlletí número 2 de la Fundació del Món Rural, del 4 de gener de 2008

Tema de la quinzena
El canal Segarra-Garrigues començarà a funcionar en els propers
sis mesos
Un total de 3.000 hectàrees de la Noguera, el Segrià i la Segarra seran les primeres
beneficiades quan comecin a funcionar els sectors 1, 2 i 12 del Canal Segarra-Garrigues,
durant els propers sis mesos d'aquest any. Aquest va ser un dels principals anuncis de la
Junta General Ordinària de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues
que va tenir lloc el passat 29 de desembre.
D'altra banda, el passat 18 de desembre una sentència condemnava a pagar una multa a
l'Estat espanyol per no haver respectat la normativa europea de protecció d'aus silvestres
en el projecte elaborat al 2001 per al Canal Segarra-Garrigues. La Generalitat ha
manifestat, però, que aquesta sentència no paralitza les obres de la infraestructura ja
que des de 2001 s'han realitzat els estudis d'impacte ambiental pertinents i s'han aplicat
les mesures oportunes per a garantir el compliment de la llei europea i preservar la
presència de les aus, alhora que es permet el desenvolupament econòmic de la zona.
El canal Segarra-Garrigues, que finalitzarà les seves obres el 2014, permetrà regar una
superfície de 70.150 hectàrees distribuïdes entre 75 municipis de les comarques de la
Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra i les Garrigues, i, a més,
garantirà el consum de boca per a 72.000 persones. La Generalitat ha pressupostat en
aquestes obres inversions per valor de 229 milions d'euros, 100 dels quals ja s'han
executat.
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Resposta de Regsega
Seo/Birdlife demana la paralització de les obres del canal
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues
Punt del Segarra-Garrigues, informació per als nous regants
Manifest de Vallbona, per un canal Segarra-Garrigues per al segle XXI
Equilibrio territorial y futuro rural, article de Joan Subirats publicat a El País

Notícies
Catalunya és la primera regió agroalimentària europea

L'Observatori de Clústers Europeus, vinculat a l'Escola Econòmica d'Estocolm, ha conclós
en el seu darrer informe que Catalunya és la primera regió agroalimentària europea, per
davant de Llombardia, i que ocupa la segona posició respecte al número de clústers
agraris europeus i d'indústries agroalimentàries, seguida aquest cop per Andalusia i
Llombardia. Més info

La Generalitat impulsa la societat de la informació a l'Alt Pirineu
El desenvolupament de la societat de la informació en les terres pirinenques va centrar la
darrera reunió de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
(IDAPA), vinculat a la Generalitat. En aquesta trobada es van delimitar els tres eixos
d'actuació bàsics per implantar les noves tecnologies a la zona: garantir la disponibilitat
d’infraestructures, a més de l’accessibilitat a la xarxa i que els continguts siguin útils i
necessaris als ciutadans.

L'agricultura i la gestió forestal són clau en la mitigació del canvi
climàtic
Segons van posar de manifest els ponents de la jornada Canvi climàtic en clau rural, què
collirem a Catalunya el 2030?, organitzada per la Fundació del Món Rural el 17 de
desembre, la fixació de carboni en el sòl agrari o forestal és una de les eines, entre
altres, que té aquest sector per reduir la presència de CO2 a l’atmosfera i combatre el
canvi climàtic. A més, la gestió dels boscos i la presència d'activitat agrària són clau en
l’estratègia per evitar l’abandonament i la desertització del territori. Més info, Conclusions

El món rural necessita d'un disseny específic en infraestructures
de telecomunicacions i mobilitat
En el marc de la jornada Per una nova ruralitat en xarxa, organitzada el passat 20 de
desembre per la Fundació del Món Rural, es van presentar diferents iniciatives i
actuacions que pretenen pal·liar els dèficits estructurals del món rural en mobilitat i
telecomunicacions. En les seves intervencions els ponents van posar de manifest la
necessitat d’un disseny específic d'aquestes infraestructures per a l’entorn rural. Més info

Iniciatives rurals
La Diputació de Barcelona impulsa el comerç rural
L'Àmbit de la Promoció Econòmica i l'Ocupació, el Comerç i el Turisme de la Diputació de
Barcelona ha creat una línia d'ajuts adreçats prioritàriament als municipis de menys de
10.000 habitants per afavorir el desenvolupament del comerç amb iniciatives que van des
de l'apropament de la venda als nuclis rurals més aïllats fins a la reactivació de l'activitat
comercial tradicional. Mes info

"Del tros al plat", una iniciativa per fomentar la producció local i
de qualitat
El projecte "Del tros al plat", engegat pel Consell Comarcal del Pallars Subirà amb el
suport de la Generalitat, pretén donar a conèixer la producció agroalimentària de qualitat
de la zona. Per això es posarà en contacte els restauradors-hostalers, els comerciants i
els productors, s'impulsarà una campanya de sensibilització i es potenciarà el turisme
agroalimentari. L'objecte és promoure
la creació
de
xarxes
de
distribució
i

comercialització de productes agroalimentaris i de petites empreses a la zona. Més info

Agenda
Seminari sobre la futura llei d'espais oberts: Aquestes jornades, organitzades per la
Fundació Agroterritori i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat
de Girona, reflexionarà sobre una proposta legislativa essencial per al desenvolupament
dels espais agraris catalans. L'acte tindrà lloc a la universitat gironina els propers 17 i 18
de gener.
Canal Segarra-Garrigues: estat actual i oportunitats: L'acte, que tindrà lloc el 25 de
gener al Casal de la Cultura de les Borges Blanques en el marc de la Fira d'Oli, donarà
una visiò general de la situació de les obres de la infraestructura i de les oportunitats que
genera per a la zona.

Bibliorrural
La toponímia a les comarques de Ponent- Editat per l'Institut d'Estudis Catalans,
aquest llibre, obra del filòleg Albert Turull, estudia l'origen dels noms dels més de 2000
nuclis de població del Pla de Lleida.
Estudi de l'impacte econòmic i empresarial del nou aeroport de l'AlguaireL'estudi, encarregat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Lleida, analitza els
beneficis en desenvolupament econòmic, social i empresarial que tindrà el futur aeroport
de l'Alguaire.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013- El Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013 ha estat aprovat
recentment per la Unió Europea.

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

