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Tema de la quinzena
A partir d’aquest i altres documents el Consell de l’Audiovisual de Catalunya elaborarà unes
recomanacions sobre el tractament informatiu del món rural

La Fundació del Món Rural envia al CAC les conclusions de la jornada
És notícia el món rural?
La Fundació del Món Rural (FMR) ha enviat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) les
conclusions de la jornada És notícia el món rural? La pluralitat territorial als mitjans de
comunicació que va tenir lloc el passat 18 de juny de 2008 a la seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, organitzada per la mateixa FMR i que va comptar amb el suport del CAC i del
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest document serà un dels que usarà el CAC per
elaborar en els propers mesos un llibret de recomanacions sobre el tractament informatiu del
món rural català tal i com es va comprometre el president d’aquesta institució, Josep Maria
Carbonell, a la cloenda de la citada jornada.
La Fundació del Món Rural (FMR) va organitzar aquesta jornada arran de les conclusions de
l’Enquesta de percepció del món rural que constaten el desconeixement que del món rural
encara té gran part de la població catalana. Per la seva banda, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) ha posat de manifest, a partir de l'estudi de pluralitat territorial de
2007, que les diferents comarques catalanes no apareixen als mitjans de manera
proporcionada al seu pes poblacional o geogràfic. Amb aquests dos referents, la jornada És
notícia el món rural? La pluralitat territorial als mitjans de comunicació va reunir membres de
la professió periodística, de l’administració pública, acadèmics i agents del món rural per
debatre i avaluar aquesta situació.
El document de conclusions elaborat per la FMR és un més dels que disposarà el CAC per a
treballar -prèvia exposició pública i participació dels agents actius del sector i dels
professionals dels mitjans- en la redacció d’unes recomanacions sobre el tractament
informatiu del món rural.
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Notícies
El Ministeri de Medi Rural promou la Xarxa Rural Nacional

experiències i dissenyar una política d’Estat en aquesta matèria. Més info.
El Congrés de la Naturalesa renuncia a la moratòria mundial sobre biocombustibles
El Congrés de la Naturalesa, celebrat a Barcelona recentment, ha renunciat a demanar una
moratòria mundial sobre l’expansió dels biocombustibles, sinó que només demana controls
estatals sobre l’impacte que pot tenir en el medi i l’agricultura. Més info.

Iniciativa rural
Més de 30 pobles formen part de l’Associació de Micropobles de Catalunya
L'ajuntament d'Òrrius (Maresme) ha formalitzat la seva adhesió a l’Associació de Micropobles
de Catalunya que compta ja amb 35 membres i que ha estat creada per resoldre els
problemes comuns. Més info.

Agenda
Purins; on som i cap on anem? Fem balanç: La Fundació del Món Rural organitza el
proper 31 d’octubre aquesta jornada destinada a aportar elements de reflexió en la matèria.
VI Fòrum de Política Forestal: El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya organitza del 4
al 6 de novembre el VI Fòrum de Política Forestal ‘Boscos i societat en un context de canvi
global, reptes i oportunitats’.
Presentació de l'estudi Món rural i joventut a Catalunya: Aquest estudi ha estat
elaborat per l'equip de recerca Territori, Població i Ciutadania de la Universitat de Barcelona, i
impulsat per la Fundació del Món Rural, l'Observatori de la Joventut i la Secretaria de la
Joventut. L'informe es presentarà a Barcelona el proper 19 de novembre.

Bibliorrural
Resposta de les dones als programes de desenvolupament rural: El Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí ha elaborat un estudi sobre la resposta de les dones als
programes de desenvolupament rural.
Estudi de la situació del mercat dels cereals: Presentació, elaborada per la Comissió
Europea, al Consell Consultiu de Cereals sobre la situació d’aquest mercat tant entre els
països comunitaris com arreu del món.
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