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Tema de la quinzena
S'acusa l'agroindústria de pactar preus

La pujada de preus dels productes alimentaris arriba a la Comissió de
la Competència
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha iniciat un expedient en contra de
la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) i set associacions vinculades per
haver pactat preus en el sector de l'alimentació. Totes les entitats implicades han negat aquest
extrem i han acusat el Govern espanyol de crear "cortines de fum" davant la seva impossibilitat
de controlar la inflació. Tot es va iniciar arran d'una investigació d'ofici engegada per la CNC
davant el sobtat increment dels preus dels aliments a finals de 2007 i la coincidència en el
temps amb advertències d'aquestes pujades per part de les citades patronals.
Les organitzacions de consumidors han aplaudit l'apertura de l'expedient, mentre que
representants de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) han
demanat que s'investigui més a fons i que es controli a tots els actors de la cadena alimentària.
Per la seva banda, ASAJA ha criticat la falta de transparència en la configuració dels preus dels
productes alimentaris. Amb tot el procés va per llarg i s'ha obert un període de 18 mesos per a
la instrucció i resolució de l'expedient.
El CNC obre expedient a la indústria agroalimentària
L'OCU recorda que va denunciar un pacte de preus
COAG demana que s'investigui a més parts de la cadena alimentària
Nivells de preus de la distribució agroalimentària a Espanya a octubre de 2007
Food prices rising across the world
Observatori de Preus dels Aliments del MAPA

Notícies
L'Observatori de l'Educació Rural impulsarà un estudi comparatiu entre el món urbà i
el rural sobre el rendiment escolar
La primera Plenària de l’Observatori de l’Educació del Món Rural de Catalunya, celebrada el
passat 1 d'abril a Lleida, va aprovar l'elaboració d’un estudi comparatiu entre el món urbà i el
rural sobre el rendiment escolar. Aquesta entitat està impulsada pel Secretariat de l’Escola
Rural, el Grup Interuniversitari d’Escola Rural i la Fundació del Món Rural. Més info. Secretariat

de l'Escola Rural.
L'ATM de Lleida inicia la integració tarifària del transport públic
En el marc de la territorialització de les polítiques de mobilitat, l'Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM) de Lleida va iniciar el passat 31 de març la integració tarifària del transport públic per a
prop de quaranta pobles del Segrià i la Noguera i que afecta a més de 200.000
persones. Gestió integral de la mobilitat. Pla de Transport de Viatgers (PTV). Propostes de la
FMR al PTV
Els serveis de banda ampla rural són deu cops més lents que a l'àmbit urbà
Segons un estudi realitzat per la web ADSLZONE, els usuaris de l'ADSL rural naveguen deu
cops més lents que els que usen el mateix servei a les zones urbanes. Així, mentre a les zones
rurals la velocitat és, de mitjana i segons l'estudi, de 296 kpbs de descàrrega, a les zones
urbanes pot superar a les 3.000 kpbs. Més info.

Iniciatives rurals
Neix l'Associació de Micropobles de Catalunya
Nou pobles catalans han fundat l'Associació de Micropobles de Catalunya amb l'objectiu de
fomentar la igualtat d'oportunitats dels micropobles davant instàncies polítiques, jurídiques i
privades. Més de 300 pobles catalans tenen menys de 500 habitants, tot i que representen el
40% del territori del país. Notícia de LaMalla.net. Més info a: micropobles@gmail.com . Informe
sobre organització territorial.
400 auvelles, 400 meravelles
"400 auvelles, 400 meravelles" és una iniciativa que pretén dinamitzar el sector primari de la
Vall d'Àssua (a la comarca del Pallars Sobirà) aprofitant la llana dels ramats d'ovelles
per impulsar l'artesania i per al seu ús en l'arquitectura sostenible o la bioconstrucció. Més info

Agenda
Jornada de treball sobre polítiques de dones i món local: El 9 d'abril l'Institut Català de la
Dona organitza a Barcelona aquesta jornada que tractarà les polítiques de gènere referides
sobretot al món local.
L'organització del territori, un repte per al segle XXI?: El 10 d'abril es presentarà, a la
seu de Barcelona de l'Institut d'Estudis Catalans, el llibre L'organització del territori un repte del
segle XXI?
Expoaviga: Del 15 al 18 d'abril se celebra una nova edició d'Expoaviga sota el lema Per una
nova ramaderia moderna i sostenible.

Bibliorrural
Importància de
la
ramaderia
de
muntanya
en
la
conservació
de
la
biodiversitat: L'estudi avalua les limitacions i potencialitats de la ramaderia de muntanya com
a element de conservació de la biodiversitat. L'informe està molt centrat en el Parc Natural de

l'Alt Pirineu.
Estudi sobre el comerç als petits municipis de l'Alt Penedès: Encarregat pel Consell
Comarcal de l'Alt Penedès, l'informe analitza la situació del comerç rural en els pobles petits
d'aquesta part del territori català. 1a part de l'estudi. 2a part de l'estudi.
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