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Tema de la quinzena
Proposa transvasaments d'aigua procedents dels rius Ebre, Segre i Roine

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya recupera els
transvasaments com a eina per pal·liar la sequera que pateix el país
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar el 19 de febrer l'estudi L'aigua: un
fre al desenvolupament? en el qual considera insuficients les mesures que ha pres la
Generalitat per pal·liar la sequera tot i veure positives i necessàries actuacions com ara
l'impuls de les dessalinitzadores, la recuperació dels aqüífers subterranis o la reducció del
consum domèstic i la milora de l'eficiència en el reg. Els enginyers reclamen en el seu informe
que es contempli la possibilitat de realitzar transvasaments d'aigua procedents dels rius Ebre,
del Segre i del Roine per disposar de recursos hídrics suficients per a tot Catalunya.
Propostes molt similars han presentat en els darrers dies la Cambra de Comerç de Barcelona i,
anteriorment, la patronal Pimec de Girona.
En un context de sequera extrema, la darrera setmana els embassaments es trobaven en un
23,3% de la seva capacitat i les conques del Ter i el Llobregat ja han declarat la fase 2
d'excepcionalitat, els diferents actors socials i econòmics s'estan mobilitzant per dir la seva ja
que consideren insuficients les mesures adoptades per l'administració i demanen solucions a
llarg termini. L'Agència Catalana de l'Aigua va proposar fa unes setmanes la creació d'un
centre d'intercanvi de drets de l'Aigua a Catalunya. D'altra banda, en el seu darrer congrés, la
Unió de Pagesos va demanar un Pacte Nacional de l'Aigua per consensuar les polítiques
hidràuliques entre tots els afectats.
L'aigua: un fre al desenvolupament?
Restriccions al Ter i al Llobregat
Gestió de la sequera

Notícies
La llei de governs municipals garantirà l'equilibri territorial
El conseller de Governació, Joan Puigcercós, va manifestar que la futura llei de governs locals
serà l'encarregada de garantir “la igualtat d'oportunitats arreu del territori català”. El dirigent
polític va fer aquestes declaracions en la cloenda de la jornada L'organització territorial de
Catalunya: els pobles, la base de l'equilibri organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR) i
que va tenir lloc el passat 12 de febrer a la Sala La Fàbrica del complex Món San Benet de
Sant Fruitós de Bages. Més info; Banc de Bones Pràctiques del Govern Local.

Es presenta el llibre Ruralitat i immigració un recull d'experiències i
bones pràctiques sobre immigració
El secretari per a la Immigració del Govern, Oriol Amorós, va ser l’encarregat, el passat 19 de
febrer, de presentar el llibre Ruralitat i immigració, la integració de les persones immigrades
en el món rural català, impulsat conjuntament per la Fundació del Món Rural (FMR) i la
mateixa Secretaria al voltant del projecte “La integració de les persones immigrades en el medi
rural català”. Presentació. Exemplar en pdf de Ruralitat i Immigració.

El canvi climàtic modifica el conreu del vi
El canvi climàtic obligarà els actuals sistemes de conreus a adaptar-se a la nova situació i el
sector del vi és dels pioners en la matèria. Així s'ha posat de manifest a la II Conferència
Internacional sobre el Canvi Climàtic i el Vi que va tenir lloc el passat 15 de febrer a
l'Hospitalet del Llobregat i que va comptar amb l'assistència de més de 300 congresssites de
25 països diferents. Més info

La Comissió Europea aprova el PDR català
La Comissió Europea va aprovar el passat 15 de febrer el Pla de Desenvolupament Rural català
per al període 2007-2013 que compta amb un pressupost que supera els 1.000 milions
d'euros, dels quals l'administració que més fons n'aporta és la Generalitat. PDR català.

Iniciatives rurals
L'Arada, un projecte participatiu de desenvolupament rural
L'Arada és un projecte de desenvolupament local, centrat en la comarca del Solsonès, que neix
amb l'objectiu d'elaborar una diagnosi participativa com a eina per als ens locals a l’hora de
traçar les futures línies per un creixement econòmic i sostenible per la zona. Per això, entre
altres iniciatives, es crearà amb caràcter permanent l'Observatori del Solsonès que vehicularà
les demandes i necessitats d'aquest territori. Més info.

Agenda
Jornades Territori i Paisatge: Els propers 4 de març, a Santiago, i el 5 de març, a
Barcelona, se celebren les jornades Territori i Paisatge. Aquestes, organitzades pels
departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universidade de
Santiago de Compostela, aborden temàtiques com ara el turisme i la dinamització territorial, a
Santiago, i les noves dinàmiques urbanes al medi rural, a Barcelona. Més informació al
correu: mireia.boya@umontreal.ca
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.

Bibliorrural
Noves oportunitats per a la Indústria Frutícola a Lleida: Un estudi encarregat per la
Cambra de Comerç de Lleida analitza les possibilitats d'expansió de la indústria
agroalimentària de la fruita que té un important pes a la zona.
L'horta a Lleida, transformació i salvaguarda d'un espai periurbà: La setmana passada
es va presentar el recull de ponències de les Jornades L'horta de Lleida, celebrades els mesos
de març i abril de 2007, que pretenia posar en valor aquest espai periurbà amb un debat
participatiu sobre el seu futur.
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