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Butlletí número 4 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 6 de febrer de 2008

Tema de la quinzena
Una jornada reclama la mateixa protecció per als espais agraris que
per als espais d'interès natural
El sindicat Unió de Pagesos (UP) i la Universitat de Girona (UdG) proposen mesures de
protecció dels espais d'interès agrari al mateix nivell que tenen els espais naturals a partir de
l'elaboració d'una llei específica. Així es va posar de manifest al Seminari sobre la Futura Llei
d'Espais Agraris de Catalunya que va tenir lloc a Girona els passats 17 i 18 de gener i que va
ser organitzat per la Cambra Agrària, UP i la UdG, les conclusions del qual s'han presentat
recentment.
El Govern català no creu necessari per ara que aquesta equiparació de la protecció necessiti
una llei específica. Des de l'Administració es prefereix explorar el reforçament de la normativa
vigent o la inclusió d'aquesta possible protecció en els respectius plans territorials.
Conclusions del Seminari sobre la Futura Llei d'Espais Agraris:
•
•
•
•
•

Cal una definició jurídica d'espai agrari per possibilitar la protecció
S'han de fixar les finalitats generals per a l'ordenació dels espais agraris
S'ha de crear la figura de Pla d'Espai d'Interès Agrari (PEIA), similar als actuals PEIN
dedicats als espais naturals, per poder classificar com a no urbanitzable els terrenys
agrícoles que es considerin oportuns
S'han de crear i regular òrgans de gestió per als espais o parcs agraris
S'ha de fomentar l'estudi de l'impacte agrari de les actuacions al territori

Conclusions del Seminari sobre la Futura Llei d'Espais Agraris

Notícies
Governació destinarà més de 30 milions d'euros a la iniciativa Banda
Ampla Rural
El departament de Governació continuarà amb el projecte Banda Ampla Rural al qual
destinarà més de 30 milions d'euros per garantir que tots els nuclis de més de 50 habitants i
tots els polígons industrials tinguin accés a la banda ampla durant aquesta legislatura. El
programa donarà cobertura d'Internet d'alta velocitat al 98,3% de la població de Catalunya i
al 97,8% del seu territori. Abans de la posada en marxa d'aquesta iniciativa, a l'any 2003,
només el 33,4% del territori català disposava de banda ampla. Més info

L'Associació pel Transport Públic aposta per la territorialització de la
xarxa ferroviària
L'Associació per la Promoció del Transport Públic (APTP) ha presentat un informe on demana
la territorialització de les polítiques de transport públic. L'APTP proposa superar el model que
"concentra les inversions en dos o tres territoris o projectes, per passar a un nou estadi on el
territori de Catalunya rep inversions". Per això vol convertir l'actual Rodalies Barcelona en un
Rodalies Catalunya amb 16 línies repartides per les comarques de Barcelona, de Girona, del
Camp de Tarragona, de Ponent i les Comarques Centrals. Més info

L'Alt Urgell vol transport interurbà per connectar la comarca
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell i els ajuntaments de La Seu d'Urgell, Montferrer i Castellbó,
Ribera de l'Urgellet, les Valls de Valira i Alàs i Cerc estan en converses amb el Govern per
assolir un sistema de transport públic que connecti tots aquests pobles i els polígons
industrials adjacents. Les citades institucions locals han posat sobre la taula un estudi,
encarregat al RACC, per tal de convertir la proposta inicial de transport urbà a La Seu en
transport interurbà que abasti gran part de la comarca. Més info

La FMR 'ruralitza' l'acció de Govern
La Fundació del Món Rural (FMR) té com un dels seus objectius incidir en les polítiques
públiques perquè aquestes tinguin en compte el fet diferencial del món rural català. En
aquesta línia, la Fundació ha elaborat en 2008 dos informes sobre la Llei d'Educació i el Pla de
Transport de Viatgers. A més, l'any 2007 s'havia participat a la Convenció Catalana de Canvi
Climàtic amb propostes i s'havia presentat als tècnics del Govern l'estudi Zones rurals en
declivi, impulsat per la Fundació. Informe Llei d'Educació, Informe Pla de Transport de
Viatges, i Propostes Canvi Climàtic.

Iniciatives rurals
LaMalla.net i Gironanotícies.com potenciaran la informació local a
Internet
Les publicacions 'online', LaMalla.net i Gironanotícies.com, especialitzades en informació
local, han començat a col·laborar per tal de fomentar la presència de notícies de les
comarques gironines a la xarxa. Això permetrà comptar a ambdós mitjans amb informació
elaborada per corresponsals a Girona, Figueres, La Bisbal de l'Empordà, Portbou, l'Escala i
Olot. Mes info, La Malla.net i Gironanotícies.com.

Cines en la comarca, un servei per promoure l'oci i la cultura al medi
rural
Cines en la comarca és una iniciativa de col·laboració i intercanvi entre entitats locals per a
l’obertura de diversos cines en municipis estratègics de la comarca del Nord-est de Segòvia
com a una alternativa d’oferta cultural i d’oci, ja que els cinemes més propers els tenen a 50
kilómetres. Els pobles implicats són Campo de San Pedro, Ayllón, Riaza, Sepúlveda,
Boceguillas i Prádena i el projecte s'ha finançat a través d’un programa LEADER+. Més info

Agenda
L'organització territorial de Catalunya: els pobles, la base de l'equilibri, jornada
organitzada per la FMR: Aquesta trobada, que es desenvoluparà el 12 de febrer al complex
Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages, pretén incidir a partir del debat entre experts,
agents socials i polítics en l'assoliment del principi d'equilibri territorial que estableix l'Estatut
i en la millora del finançament local. El conseller de Governació, Joan Puigcercós, serà
l'encarregat de cloure la jornada.
Cloenda de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic: , El proper 14 de febrer a
Barcelona se celebrarà la cloenda de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic que servirà per
recollir totes les propostes presentades per adaptar-se o mitigar aquest fenomen.
Presentació del llibre Ruralitat i immigració, impulsat per la FMR: L'acte, que tindrà
lloc el 19 de febrer a la seu de la Secretaria d'Immigració a Barcelona, comptarà amb
la presència del secretari d'Immigració, Oriol Amorós, que presentarà el llibre Ruralitat i
immigració, un recull d'experiències i bones pràctiques sobre la matèria.

Bibliorrural
El Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari de Catalunya, 4t
trimestre- Les dades d'aquest indicador, promogut per la FMR, assenyalen que la confiança
del sector agroalimentari retrocedeix un 4,4% en el darrer trimestre de 2007 respecte als
tres mesos anteriors. D'altra banda, a monogràfics, destaca el fet que el sector atribueix la
pujada del preu dels aliments als biocombustibles i a l'encariment de les matèries primeres.
Estudi de l'opinió dels alcaldes catalans sobre l'estat de les infraestructures i
serveis TIC al territori- L'estudi, encarregat a l'Institut Àgora, remarca la preocupació dels
màxims responsables locals sobre la situació de les TIC als seus municipis.
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