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Tema de la quinzena
La pujada dels preus dels aliments es manté en fruites i cereals durant el mes d'abril

Els pagesos demanen la regulació dels marges comercials
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) s'ha manifestat el passat 7 de maig per reivindicar
que s'acabi amb el que consideren abusos en els preus i en els marges comercials de la
cadena alimentària sota el lema: "Precios justos para nuestros productos. Estamos hartos.
Soluciones ¡ya!". L'associació de pagesos inicia amb aquesta acció una campanya amb la
qual pretén impulsar una recollida de signatures per presentar una Iniciativa Legislativa
Popular que reguli els marges comercials en la cadena alimentària.
Aquesta és una posició que també l'ha defensada, amb anterioritat, la Unió de Pagesos de
Catalunya, vinculada en l'àmbit estatal amb la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y
Ganaderas (COAG). Segons va aprovar al seu X Congrés, aquesta organització vol impulsar
els vincles directes entre el pagès i el consumidor a partir de xarxes de producció i
distribució agrària de proximitat i considera essencial l'aprovació d'una llei de comerç que
garanteixi la transparència i l’estabilitat de preus al productor i al consumidor enfront de la
concentració de la distribució.
Incidència en els preus dels aliments
Segons dades del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari, elaborat per
l'Institut Cerdà i impulsat per la FMR, els consumidors i els agents de la cadena alimentària
atribueixen més responsabilitat en el preu final dels aliments a majoristes i distribuïdors. En
canvi, es considera que els productors són els que hi tenen menys incidència. Per la seva
banda, productors i distribuïdors assenyalen als majoristes com a màxims responsables,
mentre que els majoristes ho fan amb la indústria agroalimentària. Tots els enquestats
coincideixen en indicar els productors com els que menys influència tenen en la configuració
dels preus.
Continuen pujant fruita i cereals
Segons informa el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, els preus de la fruita i els cereals
han continuat pujant a l'Estat espanyol durant el mes d'abril. El preu de verdures i alguns
peixos ha baixat durant aquest mes, mentre que s'incrementa el de fruites i cereals.
En productes envasats s'observa un descens del preu del sucre, mentre que pugen l'arròs, la
llet i la mantega.
En aquest sentit, les dades del Baròmetre de Confiança indiquen que els biocombustibles
i l’encariment de matèries primeres i els costos logístics i de transport són percebudes com
les causes de l'encariment dels preus per part de la majoria dels agents de la cadena
alimentària. Amb tot, diferents informes de la Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura
de l'ONU (FAO) posen de manifest la complexitat del fenomen en el qual intervenen diversos
factors: des de l'impuls dels preus ocasionat pels biocombustibles o l'increment de la
demanda d'aliments per països com Xina o Índia, a l'especulació de determinats agents, o

l'augment dels costos de producció i transport, etc.
Campanya d'UPA per una llei de marges comercials
Unió de Pagesos es posiciona per una llei de marges comercials Resultats del Baròmetre del
Clima de Confiança del Sector Agroalimentari
Dades sobre l'increment de preus dels aliments del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
Conferència d'Alt Nivell sobre la Seguretat Alimentària Mundial i la Bioenergia a Roma entre
el 3 i el 5 de juny
¿Soberania catalana?

Notícies
Banc d'Innovació Local, un recull de bones pràctiques en el govern dels pobles
El Banc d’Innovació Local recull els coneixements sobre l’aplicació d’innovacions als governs
locals i està concebut per a l’intercanvi d’experiències i recursos entre els responsables i
tècnics dels diferents governs locals catalans. Els continguts estan organitzats en: Bones
pràctiques, Recursos i Proveïdors de solucions TIC. Banc d'Innovació Local.
Entra en funcionament la versió 'online' de l'Atlas Estadístic dels Pirineus
La versió 'online' de l'Atlas Estadístic dels Pirineus recull tota la informació de l'obra, que fins
ara només era consultable en suport paper, que data de 2002 i que va ser elaborat per la
Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). En aquest atlas hi ha informació dels més de
50.000 quilòmetres quadrats i les 1772 localitats de què disposa aquest sistema
muntanyós. Atles Estadístic dels Pirineus.
Cap a la cooperativa rural de serveis de proximitat
La funció social del cooperativisme al món rural té, amb la Llei espanyola de Dependència i
la Llei catalana de Serveis Socials, nous focus on actuar. La Federació d'Associacions de
Dones Rurals (Fademur) ha impulsat aquesta vinculació amb unes recents jornades sobre
Llei de Dependència i cooperativisme on va presentar Lovepamur, la primera cooperativa
rural de serveis de proximitat. Presentació de Lovepamur. I Trobada de Cooperatives Rurals
de Serveis de Proximitat.

Iniciatives rurals
Esporus, un centre per a la conservació de la biodiversitat cultivada
Esporus, un projecte de l'associació L'Era (Espai de Recursos Agroecològics) i l'Escola Agrària
de Manresa, té com a objectiu vetllar per la conservació de la biodiversitat cultivada a partir
de tasques de revalorització, divulgació, recerca de nous usos i garantir l’accés a aquest
patrimoni. Esporus.

Agenda
Cooperativisme agrari a Catalunya, reflexions i reptes de futur: El 9 de maig tindrà
lloc a la Universitat de Lleida la jornada 'Cooperativisme agrari a Catalunya, reflexions i

reptes de futur', impulsada per la Fundació del Món Rural i que compta amb el suport de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i dels departaments de Treball i
Agricultura.
La gestió forestal, el món rural a escena: El projecte 'Un món rural viu, un paisatge
sense cendres', impulsat amb motiu dels 10 anys del gran incendi que va afectar la
Catalunya central el 1998, està organitzat per la FMR i el Centre Tecnològic i Forestal de
Catalunya per promoure el debat al voltant de la gestió forestal. El 15 de maig, la jornada
"La gestió forestal, el món rural a escena", que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona,
inaugura el seguit de jornades i l'exposició que recorreran el territori afectat per aquell
incendi.
Oportunitats per al desenvolupament rural i la conservació en finques i paisatges
agraris: Custòdia del territori al Canadà: La conferència serà a càrrec del Dr. Stewart G.
Hilts, membre del Centre per a la Custòdia de la Terra i l'Aigua de Canadà i professor de la
Universitat de Guelph (Ontario, Canadà). L'acte, que tindrà lloc el proper 20 de maig a la
seu barcelonina de Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, està organitzat per la
Fundació del Món Rural i la Xarxa de Custòdia del Territori.

Bibliorrural
L’ús del sòl i l’ordenació del territori: els casos de Catalunya, el País Valencià i les
Illes Balears: Un informe de l'Observatori del Territori i del Medi Ambient d'abril de 2008
analitza les diferents polítiques d'usos del sòl i ordenació del territori a Catalunya, País
Valencià i Illes Balears.
Mujeres rurales: creación de empresas y microcréditos: Informe del Banc Mundial de
Dones sobre el paper dels microcrèdits en el foment de la creació d'empreses per part de les
dones rurals amb especial menció a l'impacte que ha tingut a l'Estat espanyol.
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