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Tema de la quinzena
L'organització internacional assenyala que hi ha haurà un important augment en la producció

La FAO anuncia més pujades de preus per als cereals
Les previsions de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)
indiquen que durant 2008 es produirà un important augment en la producció mundial de
cereals, els preus dels quals continuaran batent rècords històrics. Així ho explica el darrer
informe de la FAO al respecte, Perspectives de collites i situació alimentària. L’estudi
assenyala que hi haurà una expansió de les plantacions hivernals de cereals que coincideix
amb la perspectiva de bones collites per 2008.
Amb unes reserves cada vegada més escasses i en un context de creixement de la demanda
de cereals, la pujada de preus és inevitable malgrat l’increment de producció, segons
l'organització internacional. En aquest sentit, les previsions de la FAO es veuen confirmades
per l'informe de febrer del Consell Internacional de Cereals en el qual s'assenyala que es
podria produir la quantitat de 604 milions de tones de blat, un 7% més que al 2007, amb
uns preus que es mantenen alts.
Aquest increment es reflecteix també en els productes elaborats amb els cereals. Segons
dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç mentre
els preus de diferents productes alimentaris semblen moderar el seu creixement o fins i tot
baixar els elaborats a partir de cereals han mantingut l'increment del seu cost durant el
darrer mes d'entre un 2,5% i un 4%.
Repensant les ajudes als biocarburants
En aquest sentit, la Unió Europea, dins del procés de revisió de la Política Agrària Comuna,
està replantejant-se l’actual sistema de subvencions per al conreu de cereals destinats a la
fabricació de biocarburants. Les autoritats comunitàries consideren que ja existeix una
demanda suficient com per poder eliminar aquests ajuts i evitar així majors augments de
preus.
Perspectives de collites i situació alimentària
Informe del Consell Internacional de Cereals

Notícies
El Bages reforça els seus serveis de transport públic
El Bages ha posat en marxa aquesta setmana un nou pla de millora dels serveis de transport
públic pel qual reforça les línies d'autobús en un 49% i espera captar 220.000 nous usuaris.
L'Autoritat Territorial de Mobilitat de la comarca ha impulsat un projecte que disposarà d'una

inversió global d'1,6 milions d'euros durant 2008. Més info.

Catalunya, la segona comunitat espanyola en nombre d'establiments
i turistes rurals
L’informe La Radiografia del Viatger Rural 2007, fet públic per la web de turisme rural Top
Rural, posa de manifest que Catalunya és la segona comunitat autònoma en nombre
establiments i de turistes rurals. El perfil d'aquest viatger al nostre país és d'un home o
dona, d’entre els 25 i els 45 anys i 'urbanita' que cerca tranquil·litat i conviure amb el medi
natural. Més info

L'Oli del Baix Ebre-Montsià aconsegueix el reconeixement comunitari
La Denominació d'Origen Protegida d'Oli d'Oliva Baix Ebre-Montsià ha rebut el definitiu
reconeixement per part de les autoritats europees. A la Unió Europea n'hi ha un total de 800
productes amb segell de qualitat dels quals prop de cent estan a l'Estat espanyol. Més info.

Iniciatives rurals
Neix l'Associació de Productors Agroalimentaris del Berguedà
Onze productors agroalimentaris del Berguedà tenen previst constituir una associació
sectorial per poder promoure el seus productes locals i crear vincles amb el sector turístic de
la comarca. Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un projecte pilot per fomentar la artesania
alimentària i la producció local impulsat pel Consorci de Formació i Iniciatives de Cercs
Berguedà i la Diputació de Barcelona. Més info.

Jo sóc pagès, la web educativa sobre el sector agrari
L'associació pagesa Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), en col·laboració amb
la Generalitat i les diputacions de Lleida i Tarragona, impulsen el projecte educatiu Jo sóc
pagès que pretén donar a conèixer el paper dels agricultors i ramaders en el manteniment
del territori i la producció d'aliments. Més info.

Agenda
II Jornades sobre gènere i desenvolupament rural: dona i salut: El Centre Dolors
Piera d'Igualtat d'Oportunitats, el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural i el
Grup Interdisciplinar d'Estudis sobre Desenvolupament i Multiculturalitat han organitzat una
jornada sobre dona i salut en el marc del desenvolupament rural. L'acte tindrà lloc el 6 i 7 de
març al campus de la Universitat de Lleida.
Curs sobre planificació local per a la societat de la informació i el coneixement: Els
dies 3, 5, 10 i 12 de març es desenvoluparà a la seu barcelonina de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya un curs sobre la planificació local per a la societat de la informació.
Alimentària 2008: Entre el 10 i el 14 de març tindrà lloc a Barcelona una de les cites
agroalimentàries més importants d'arreu del món, que ha exportat el seu model
internacionalment, la Fira Alimentària de Barcelona.
Fira de Sant Josep de Mollerussa: Del 14 al 16 de març Mollerussa acull la 136a Fira de

Sant Josep que organitza unes jornades tècniques que repassa els diferents temes
d'actualitat del sector agrari i ramader com ara el canvi climàtic o les polítiques
insitucionals.

Bibliorrural
Els governs locals catalans davant el repte de la Societat de la Informació: Un
informe elaborat pel Consorci Localret analitza les polítiques públiques realitzables des de
l'àmbit
municipal
per
la
implantació
de
les
noves
tecnologies.
Informe anual sobre l'estat dels rius a Catalunya: La salut dels rius catalans millora
malgrat la situació de sequera durant l'any 2007, segons indica l'Informe anual sobre l'estat
dels rius a Catalunya elaborat per la iniciativa Projecte dels Rius que vetlla per la seva salut
ambiental.
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