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Tema de la quinzena
S’ha presentat l’estudi ‘La implantació territorial de les energies renovables a Catalunya:
el món rural com a generador d’energia’ elaborat per l’àrea de Medi Ambient de la
Fundació del Món Rural

La Fundació del Món Rural destaca el paper del territori com a
generador d’energia
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR), Jordi Bertran, va inaugurar la jornada ‘El món rural com a generador
d’energia’ organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR) i que va tenir a la Sala d’Actes
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat el passat desembre. En l’acte es va
presentar l’estudi ‘La implantació territorial de les energies renovables a Catalunya: el
món rural com a generador d’energia’, elaborat per l’Àrea de Medi Ambient de la FMR.
L’estudi pretén fer conscient la població catalana de l’origen de l’energia i del paper del
món rural com a generador d’aquesta. En aquest sentit, Bertran va indicar en aquest
marc que la creació de centres productors d’energies renovables al món rural ha de
comptar “amb el consens del territori”.
Segons l’informe, la tendència cap a un canvi de model energètic i el desenvolupament de
les renovables podria representar una oportunitat per al món rural català en un marc en
el qual estan sent infrautilitzades. Si bé l’objectiu per al 2015 del Govern de Catalunya és
que arribin a representar un 9,5% del consum energètic total, en l’actualitat les energies
renovables només suposen el 2,9%.
Per una banda, la distribució territorial de l’energia eòlica se centra a les províncies de
Tarragona i Lleida (Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Plana de Lleida) i en sòls
forestals i conreus herbacis o fruiters de secà en un perfil de municipi de caràcter rural i
en situació de declivi. En aquest cas, la potència instal·lada es localitza principalment al
món rural.
D’altra banda, l’energia solar fotovoltaica es distribueix de forma més dispersa pel
territori. La seva implantació se situa sobretot a la meitat nord del país i es caracteritza
per la presència destacada en municipis urbans i periurbans. La seva implantació en el
món rural genera una situació de competència en l’ús del sòl respecte conreus de secà o
regadiu.
Amb aquestes dades es pot afirmar que el món rural actua com un escenari clau en la
generació d’energia a través de les fonts renovables eòlica i solar.
Nota de premsa de la jornada
Informe complet

Notícies
Una xarxa electrònica europea impulsarà l’agricultura ecològica i el turisme rural
La Universitat Politècnica de Madrid coordina el projecte comunitari “E-Agrinet”, una xarxa
electrònica que oferirà noves oportunitats als pagesos a partir de programes educatius.
Més info. Enllaç web.
Pagesos aragonesos volen una ‘policia rural’
Asaja-Aragón, arran de l’augment de la inseguretat al camp d’aquesta comunitat, ha
demanat la creació d’una ‘policia rural’ que recupera l’antiga figura de ‘guarda de monte’.
Més info.
Ulldecona crea un banc de terres per atreure els joves a la pagesia
Per promoure la incorporació de joves al camp l’Ajuntament d’Ulldecona ha creat un Banc
de Terres per facilitar, entre altres coses: la contractació de personal, el lloguer o compra
de terres o el préstec de maquinària. Més info.

Iniciatives rurals
El projecte ‘Dina’m’ promou l’alimentació ecològica a les escoles de Girona
L’Ajuntament de Girona està impulsant el projecte ‘Dina’m’ per promoure l’alimentació
ecològica als centres escolars de la ciutat. Més info.

Agenda
‘Dones i cotitularitat a les explotacions agràries catalanes’: La jornada, que tindrà
lloc el proper 21 de gener, s'emmarca dins del projecte Rudona, finançat per la
Generalitat de Catalunya i impulsat per la Fundació Maria Aurèlia Capmany i la Fundació
del Món Rural. L'acte analitzarà la cotitularitat com a eina per promoure la igualtat al
camp català. Més info.
‘Estudi Sector Econòmic del Medi Ambient a Catalunya’: L’estudi, elaborat per la
Fundació Fòrum Ambiental es presentarà el proper dia 23 de gener a les 12 h a la Sala
d’Actes de la Pedrera a Barcelona. Més info.
‘Plataforma tecnológica española del agua y riego y la I+D+i: retos y
oportunidades’: El proper 27 de gener a Madrid la Fundació Innovaagua realiza una
jornada sobre recerca i innovació en la gestió de l’aigua i el rec. Més info.

Bibliorrural
‘Global agricultural market trends and their impacts on European Union
agriculture’: La Universitat Humboldt de Berlin va presentar recentment un estudi sobre
el fet que, en l’àmbit mundial, la demanda de productes agroalimentaris creix més
ràpidament que l’oferta. Més info.

‘Rural Development in the European Union’: Informe estadístic anual, referit a 2008,
amb dades sobre el desenvolupament rural en el territori comunitari. Més info
‘Informe anual ‘08 sobre l’estat dels rius catalans’: L’informe anual de 2008 sobre
l’estat de salut dels espais fluvials a Catalunya constata la necessitat d’actuar i fer una
millor gestió de l’aigua per afrontar les situacions de sequera. Més info.

Notícies rurals és el butlletí electrònic quinzenal de la Fundació del Món Rural. Heu
rebut aquest correu perquè la vostra adreça està inclosa en un fitxer automatitzat de la
Fundació, destinat a oferir-vos informació sobre l’actualitat del món rural català i la
nostra activitat com a fundació. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-vos a fmr@fmr.cat o al
telèfon 973229360.
Fundació del Món Rural
Avinguda Prat de la Riba, 27, altell 1a, Lleida
Telf: 973229360
Fax: 973229365
correu: fmr@fmr.cat
web: http:www.fmr.cat
Per a subscriure's o desubscriures enviar un correu electrònic amb el assumpte
ALTA BUTLLETÍ o BAIXA BUTLLETÍ, respectivament, al correu: comunicacio@fmr.cat

