Notícies rurals
Butlletí número 13 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 25 de juny de 2008

Tema de la quinzena
La FMR, amb la col·laboració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, impulsen aquesta iniciativa a partir de la jornada "És notícia el
món rural? El pluralisme territorial als mitjans"

El CAC inicia un procés de consultes per elaborar unes
recomanacions sobre el tractament informatiu del món rural
Rafael Jorba, conseller de pluralisme del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), va
anunciar -en el marc de la jornada "És notícia el món rural? La pluralitat territorial als
mitjans" del passat 18 de juny- l'inici d'un procés de consulta per tal d'elaborar unes
recomanacions sobre el tractament de la informació referida al món rural que apareix als
mitjans de comunicació. Josep Maria Carbonell, president del CAC, va reafirmar en la
cloenda d'aquest acte, que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes, el compromís del Consell
en aquesta tasca i va destacar, a més, el paper de la xarxa de mitjans de comunicació
locals que hi ha a Catalunya en donar a conèixer la realitat del món rural.
La jornada “És notícia el món rural?" va posar de manifest el gran desconeixement per
part de la població urbana respecte a la realitat rural i la necessitat de millorar-ne el
tractament informatiu, però també que el món rural ha de canviar la seva estratègia de
comunicació. Amb una ponència inaugural protagonitzada pel periodista i ex director de La
Vanguardia, Lluís Foix. El ponent va reivindicar l'orgull de viure al món rural i va indicar
que “ara es viu millor al món rural que a la ciutat”. En aquest sentit, va remarcar la
importància de les noves tecnologies i dels mitjans en igualar oportunitats i el
coneixement de l'àmbit rural i l'urbà, tot i que va fer notar les carències del territori en
infraestructures.
El paper de la premsa comarcal
Els participants a la taula rodona-col·loqui de la jornada van diferenciar entre premsa
comarcal i nacional a l'hora de valorar si el món rural és notícia. “On no és notícia el món
rural? No ho és als mitjans de Barcelona”, va indicar el director del diari Segre, Juan Cal,
que va destacar el paper de la premsa comarcal. El redactor en cap d'Opinió d'El
Periódico, Carles Pastor, va afirmar que dels problemes específics del món rural ja se'n fa
difusió la premsa local -“que és qui n'ha de parlar”- però d'aquells temes transversals que
afecten l'àmbit rural i urbà va assenyalar que caldria millorar-ne el tractament que se'n fa
des dels mitjans de Barcelona i donar veu a experts i a la perspectiva del món rural. Julià
Castelló, membre de la Junta de Govern del Col·legi i un dels encarregats d'inaugurar la
jornada, va posar com a exemple el tema l'aigua en el qual “no s'ha aprofundit
suficientment i s'ha transmès que els pagesos l'empraven gairebé com a un caprici o per
tirar-la quan ho fan per produir aliments”. Per això, es va demanar una major
especialització en les redaccions i es va plantejar que la FMR pugui fer de referent
informatiu i punt de connexió amb experts en aquest àmbit.
Gina Pol, cap de premsa del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR),
també va reivindicar la premsa comarcal com a un referent mediàtic important ja “que
compta amb un milió de seguidors” i va destacar la necessitat de fomentar la col·laboració
entre l'administració i els agents actius del món rural per fer de plataforma de difusió i
pedagogia sobre la societat i sobre els mitjans de Barcelona. També es va plantejar què
els agents del territori haurien de disposar d'una millor estratègia de comunicació que

s'adapti més a les necessitats i mecanismes de funcionament dels mitjans. En aquest
sentit, Josep Cabré, membre de Comissió Nacional d'Unió de Pagesos, va indicar que cal
enviar missatges positius més enllà de les reivindicacions o greuges i va posar exemples
impulsats per la seva organització com ara “les accions destinades a fomentar el consum
de fruita o les que hem hagut de fer al voltant de l'ús que en fan els pagesos de l'aigua”.
Per la seva banda, Rafael Jorba, conseller del CAC va recordar que una de les missions
dels mitjans de comunicació com a serveis públics es preservar l'equilibri territorial i va
remarcar que per això han de potenciar el coneixement mutu entre el món rural i l'urbà.
Ramón Anglés, responsable del TN Comarques de TV3, va ressaltar el paper del programa
que dirigeix en la difusió de notícies del món rural, ja que “emet 20 minuts diaris per a tot
el país” d'informació territorial de producció pròpia. En darrer lloc, Vicenç Rabadan,
professor de periodisme local a la UAB, va assenyalar la falta de recursos en la qual
treballen molts cops els professionals i les limitacions de distància ja que moltes
redaccions es troben a Barcelona, com a alguns dels condicionants que minven la
pluralitat territorial als mitjans.
Informe de pluralisme territorial del CAC
Extra! Extra! Notícies del món rural

Notícies
Girona s'incorpora a la integració tarifària del transport públic
La Generalitat està desplegant una política de mobilitat integral per a tot el territori per la
qual cosa va crear autoritats territorials de la mobilitat al Camp de Tarragona, Lleida,
Girona i el Bages. Això s'està traduint en diferents mesures entre les quals trobem la
integració tarifària, que permet als usuaris fer transbordaments amb un mateix bitllet i a
un preu molt més econòmic, i que ara ha arribat a Girona. Més info.
Creix el consum mundial d'alimentació ecològica
L’informe ‘L’agricultura orgànica al món: estadístiques i tendències 2008’, elaborat per la
Federació Internacional d’Agricultura Ecològica (IFOAM), indica que la facturació d’aquest
tipus d'alimentació –situada per sobre dels 25.000 milions d’euros- va créixer un 14,8%
en 2006. L’extensió d’aquest tipus de conreus es va incrementar en 1,8 milions
d’hectàrees més fins arribar als 30,4 milions arreu del món. Més info.
La certificació Q de qualitat que ha rebut el Parc del Montseny és un aval a la
seva gestió
Per segon cop, el Parc Natural del Montseny ha revalidat en els darrers mesos la
certificació Q, obtinguda el 2004, i ho ha fet amb nota: un 8,98 sobre 10. Es tracta d'una
marca de qualitat en la gestió de l'ús públic del parc, tot allò que afecta més directament
a la percepció que el visitant té de l'espai natural. Aquesta certificació avala la gestió
realitzada al Montseny. Més info.

Iniciatives rurals
Apadrinament d’una vaca, una forma de venda directa
Emili Domènech, un pagès ecològic de la Garrotxa, ha impulsat l’apadrinament de
vaques de la seva explotació. La iniciativa li ha permès obtenir el finançament que els
bancs li negaven i ha engegat una dinámica de relació directa entre el productor i el
consumidor. Per 1.500 euros per apadrinament, el ramader retorna la inversió en
productes lactis elaborats al padrí. Més info.

Agenda
Jornades "Llana i desenvolupament local": El 27 i 28 de juny les jornades "Llana i
desenvolupament local", que tindran lloc al Pallars Sobirà, abordaran el paper de la
llana, un recurs devaluat, en el desenvolupament de les valls pirinenques amb una forta
presència ramadera. Més info

Bibliorural
Necessitats assistencials i de serveis per la gent gran a l’Alt Penedès: Aquest
estudi, encomanat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, analitza les necessitats
assistencials i de serveis per la gent gran en aquest territori a partir del grau de
dependència que presenten i dels serveis que actualment s'ofereixen.
Gestionar en femení: És un manual per a empresàries de turisme rural, elaborat pel
Cedricat, que aporta eines i estratègies per millorar la gestió empresarial i que també
aborden la conciliació laboral, familiar i personal per a aquestes dones professionals.
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