Notícies rurals
Butlletí número 1 de la Fundació del Món Rural, del 12 de desembre de 2007

Tema de la quinzena
La iniciativa Rudona impulsarà l'ocupació femenina en l'àmbit rural
durant els propers dos anys
Rudona és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia
Capmany, promogut pel Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya en
col·laboració amb el Fons Social Europeu i amb el suport del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
La iniciativa fomenta la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’entorn rural i
fomenta, alhora, el desenvolupament del territori perquè promogui el paper clau del gènere
femení en la vertebració d’aquest medi. S’ofereix un servei integral per a l’accés a
l’ocupació, a la formació i a la promoció professional en un projecte que s’ha iniciat aquest
2007 i que tindrà vigència fins al 2009. Més info

Notícies
Vint-i-una comarques catalanes en alt risc d'incendi
El Departament de Medi Ambient ha fet públic que vint-i-una comarques catalanes es troben
en un alt risc d'incendi pel fort vent de mestral i per la situació de sequera que pateix
Catalunya, que ha portat a allargar les restriccions en el consum d'aigua. Més info

El centre de l'IRTA a Monells acull la reunió dels grups de treball del
projecte Q-porkchains
El projecte Q-prokchain, que agrupa a 51 socis de 19 països de la Unió Europea, va celebrar
a finals de novembre la reunió periódica dels seus grups de treball al centre que l'Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentària té a Monells (Girona). La iniciativa impulsa diferents
accions de recerca amb l'objectiu de desenvolupar productes d'alta qualitat en porcí sota
sistemes de producció de baix impacte ambiental. Més info

Nou catàleg del paisatge a Terres de Lleida
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) ha iniciat un procés
d'informació pública del nou Catàleg del Paisatge a Terres de Lleida al qual es poden
presentar, fins al proper 16 de desembre, al·legacions. Més info
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Trenta-vuit cooperatives catalanes han implantat durant el període 2004-2007 programes
de responsabilitat social corporativa per incorporar criteris socials i de respecte al

mediambient a la seva cultura empresarial. En aquesta operació s'han invertit un total de
2,3 milions d'euros cofinançats per diferents administracions i pel Fons social Europeu. Més
info

Iniciatives rurals
Vic fomenta un ús racional del cotxe
L'Ajuntament de Vic ha engegat una iniciativa per impulsar un ús sostenible i racional de
l'automòbil. El projecte, anomenat 'Compartir cotxe' , funciona a partir d'una pàgina web
que permet fer una cerca de quines persones es desplacen en cotxe habitualment als
polígons industrials de la comarca per poder compartir el vehicle. Mes info

Banda ampla per al 97,4% de la població catalana al 2008
El programa Banda Ampla Rural, impulsat pel Departament de Governació i Administracions
Públiques, permetrà que el 2008 el 97,4% de la població catalana pugui tenir accés a
internet d'alta velocitat i sense fils. Durant la primera fase del projecte, que finalitza aquest
any, es cobriran tots els municipis de més de 100 habitants de les demarcacions de Lleida i
Tarragona, i el proper any afectarà a les de Barcelona i Girona. Més info

Agenda
Congrés obert: paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana: Aquest
cicle de conferències es realitzaran arreu del territori català entre el 21 d'octubre i el 15 de
desembre.
I Jornada de turisme i sostenibilitat, estratègies per al desenvolupament: L'acte
tindrà lloc a la Casa del Mar de Barcelona el proper 13 de desembre i està organitzat per
l'Associació de Professionals del Medi Ambient (Aproma).
Canvi climàtic en clau rural, què collirem a Catalunya el 2030?: La Fundació del Món
Rural promou, en el marc de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, aquesta jornada de
debat al voltant dels efectes i solucions específiques que necessita l'entorn rural en aquesta
matèria. L'acte tindrà lloc a la seu de de la Diputació de Lleida el proper 17 de desembre.
Per una nova ruralitat en xarxa: Aquesta jornada es realitzarà a la Cambra de Comerç
Lleida el 20 de desembre impulsada per la Fundació del Món Rural.

Bibliorrural
Biofuels, at what cost?- Un informe de l'Institut per al Desenvolupament Sostenible
analitza l'eficiència de les subvencions comunitàries a la producció d'agrocarburants.
Convenció Catalana del Canvi Climàtic- Web del procés participatiu engegat per la
Generalitat per a dissenyar el Pla d'Actuació per a la Mitigació dels Efectes del Canvi
Climàtic a Catalunya que s'aprovarà al febrer del 2008.
Igualem- Iniciativa per a la igualtat laboral home-dona que compta amb el suport d'agents
socials i administracions ubicats en l'anomenat Eix Diagonal que comprén: Vilanova i la

Geltrú, Vilafranca del Penedès, Manresa i Igualada.
Guia ambiental del pagès- Nova edició de la guia ambiental elaborada per la Unió de
Pagesos.
II Jornades sobre telecomunicacions i governs locals- Ja està disponible el material
de les II Jornades sobre telecomunicacions i governs locals: infraestructures i serveis,
organitzades, entre altres, per Localret.
Solidaridad Intergeneracional- Solidaridad Intergeneracional és una associació destinada
a donar suport, ajut i orientació a la gent gran de l'entorn rural.
Una revisión de 'los límites del crecimiento'- Joschka Fischer, ex ministre alemany
d'Exteriors i líder d'Els Verds d'aquell país, revisa la crítica al creixement econòmic de
l'informe Els límits del creixement, elaborat en els anys setanta del segle XX pel Club de
Roma.
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