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Tema de la quinzena
Segons un informe de Toprural, tot i que la majoria del sector a Espanya és optimista, prop d'un
40% creu que no és una activitat rendible

El turisme rural espera una temporada d'estiu similar a la de l'any
passat
L’informe “Radiografia del Propietari Rural”, elaborat per la central de reserves de turisme rural
Toprural.com, assenyala que el sector del turisme rural espera que a l’estiu de 2008 el número
de reserves sigui molt similar al de 2007, quan va assolir un 37% d’ocupació en l'àmbit
espanyol. En aquest sentit, els entrevistats no consideren que els vagi a afectar la crisi
econòmica ja que creuen que representen un tipus de turisme més accessible.
El mateix informe posa de manifest un cert pessimisme entre els propietaris d’establiments
rurals: el 40% consideren que el sector no és rendible mentre que el 44% creu que sí. Els
resultats són més positius si la pregunta és si el sector va bé: el 56% valora positivament la
situació actual, mentre que el 39% creu que és regular, i només un 4% la veu com dolenta. Cal
recordar que l’estudi, realitzat entre 3.800 entrevistats espanyols i francesos, posa de manifest
un major optimisme dels propietaris del país veí, els quals, en un 67%, consideren que el sector
va bé o molt bé.
Dona universitària de mitjana edat
El perfil del propietari rural és d’una dona (en un 60% dels casos), d’una edat entre els 36 i 50
anys (el 69% en tenen més de 36) i que tenen formació universitària en un 42%. En canvi, hi
ha un percentatge d’estrangers molt reduït: del 3%. El finançament de molts d’aquests
establiments ha estat privat i només una petita part ha rebut algun tipus d’ajut de
l’administració: el 55% ha obtingut el capital necessari a partir de crèdits bancaris i només un
20% de subvencions que en cap cas no ha suposat més del 30% de la inversió total.
Finalment, poc més d’una tercera part dels propietaris té el turisme rural com a principal font
d’ingressos mentre que per a la immensa majoria és només un ingrés complementari.
Informe "Radiografia del propietari rural"
Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural
Dades sobre turisme rural a Catalunya

Notícies
Ets part del paisatge. Participa
L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha engegat la web “Ets part del paisatge. Participa”, un
espai de consulta ciutadana sobre el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona,
un dels cinc catàlegs que està elaborant actualment, i que romandrà obert fins el 31 d’octubre.
La consulta és una de les eines de l’Observatori per implicar la societat en la gestió i planificació
del paisatge. Més info.

L'ADSL rural arriba a 1 Mega a partir del juliol
L’ADSL rural veurà duplicada la seva potència a partir del més de juliol a l'Estat espanyol, segons
ha fet públic Telefónica. El 90% dels 75.000 clients d’aquest servei es veuran beneficiats per la
mesura i tindran una velocitat mínima d'1 Mega. Més info
Una nova web informa sobre les polítiques de seguretat alimentària a França
Un nou portal d'internet, impulsat pel Govern francès, dóna informació sobre les polítiques de
seguretat alimentària desenvolupades en el país veí i és accessible en diferents llengües, amb
l'opció de descàrrega d'una guia sobre la matèria. Més info

Iniciativa rural
Ecomuseu de les valls d'Àneu
L'Ecomuseu de les valls d'Àneu és una entitat que vetlla per la recerca, la conservació, la difusió i
la restitució del patrimoni d'aquest territori i que l'any que ve complirà quinze anys. Més info.

Agenda
Presentació de les conclusions del projecte "Un món rural viu, un paisatge sense
cendres": El 18 de juliol el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i la Fundació del Món Rural
presentaran les conclusions del projecte "Un món rural viu, un paisatge sense cendres" a la finca
Can Torres situada a San Mateu de Bages.
Presentació de l'Enquesta de percepció del món rural 2008: El 23 de juliol la Fundació del
Món Rural presentarà els resultats de la tercera edició de l'Enquesta de percepció del món rural
en un acte previst a Barcelona i que presidirà el conseller d'Agricultura, Joaquim Llena.
Presentació del Baròmetre de Confiança del Sector Agroalimentari de Catalunya: El 30
de juliol la Fundació del Món Rural presentarà les dades del primer semestre del Baròmetre de
Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya en un acte previst a Lleida i que presidirà el
conseller d'Agricultura, Joaquim Llena.

Bibliorrural
Biocombustibles: Aquest document, promogut pel Comitè d'Organitzacions Professionals
Agràries i el Comitè General del Cooperativisme Agrari de la Unió Europea (COPACOGECA), analitza el paper dels biocombustibles i pretén ser una resposta d'agricultors i
cooperatives europeus a les preocupacions de la societat en aquesta matèria.
Mil anys pels camins de l'herba: El llibre recull tots els elements històrics i socials d'una
cultura mil·lenària: la dels pastors transhumants de les terres catalanes.
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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