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AGRICULTURA / ALIMENTACIÓ
es de la Fundació
Agrícola Catalana volem saludar l’encert
de l’oferiment per
part del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’un gran
pacte per al desenvolupament
rural a Catalunya, que ha de
portar, des del nostre punt de
vista, a avançar en l’equilibri
territorial i de població, tot
impulsant les condicions perquè les produccions agràries
d’aquestes comarques del nostre país puguin competir amb
força en els mercats locals, nacionals i internacionals. Quan
es parla del necessari equilibri
entre món rural i món urbà cal
tenir en compte, a més de les
rendes de les persones actives,
el PIB per activitats agràries, i
cal treballar perquè s’assimilin
a les rendes rebudes per altres
sectors econòmics, i cal tenir en
compte també que les necessitats de la població són, en un i
altre àmbit, molt similars. Així,
els avenços en comunicacions,
des de les carreteres que van
propiciar l’aparició dels primers automòbils en paratges
allunyats de les ciutats fins a
Internet, passant per la ràdio o
la televisió, han apropat les inquietuds, les formes de vida i
també les diferències entre el
camp i la urbs. La formació i la
projecció professional han esdevingut cabdals per a la població rural, que té la voluntat,
legítima i lloable, de millorar
les condicions de vida.
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Un cas pràctic
Per altra banda, les possibilitats d’implementar les inquietuds i les necessitats professionals en el món rural són més
baixes que en el món urbà, i és
aquí on rau la responsabilitat
social i política de donar solucions. La Fundació Agrícola Catalana va engegar l’estudi Estratègies de desenvolupament sostenible a l’àrea de la Conca de Tremp,
amb la idea d’acotar un territori, analitzar les potencialitats
i les perspectives econòmiques
de futur, així com proposar línies de treball per assolir l’objectiu principal de l’estudi: generar les condicions perquè la
Conca de Tremp desenvolupi
les seves capacitats econòmiques. Val a dir que els resultats
són extrapolables a altres àrees
rurals, amb les salvetats i característiques de cada zona.
La pèrdua progressiva de població és una de les característiques més preocupants a la
Conca de Tremp, com a altres
zones rurals. I el factor que més
ha d’inquietar és el flux migratori en general i de les dones en
particular, ja que sense dones
no hi ha possibilitat de relleu
generacional. La causa principal del trasllat a la ciutat de les
dones no es pot emmarcar en
una decisió individual sense
conseqüències, ja que la fixació
i l’estabilització de població en
un territori depèn de la possibilitat de supervivència i perpetuació dels col·lectius, i quan
no hi ha dones en edat de procreació, la desaparició dels pobles és qüestió de temps.
Aquesta situació, però, no és
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irreversible. Això sí, cal impulsar les condicions perquè les
inquietuds socials, relacionals i
professionals de les dones particularment siguin realitzables
en el medi rural.
En aquest sentit, l’estudi sobre el desenvolupament a la
Conca de Tremp inclou recomanacions per a l’increment de
les oportunitats de treball de la
dona, tot potenciant les condicions perquè les igualtats d’oportunitats siguin reals. Així,
perquè la dona pugui decidir
amb llibertat on vol viure, cal
generar les condicions perquè
l’accés al treball sigui possible, i

això ve donat quan un territori
disposa de serveis que cobreixin la tasca assistencial que,
d’altra manera, ha d’atendre
directament la dona. És a dir,
ha d’haver-hi guarderies, residències d’avis, centres de dia i
educatius o lúdics amb un horari prou ampli que doni suport a la tasca d’atenció a les
persones dependents perquè la
dona pugui treballar fora de la
llar. D’aquesta manera, la dona
podrà veure reconegudes les
seves aspiracions legítimes de
projecció professional en el
medi rural, i no haurà de veure’s abocada a emigrar a la ciu-

tat si no ho vol.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana defensem que el medi
rural, generador d’una activitat
econòmica molt important, el
subministrament d’aliments a
la població, té futur, i no necessita subvencions assistencials ni subsidis, sinó la inversió
en infraestructures i serveis que
en permetin el desenvolupament econòmic i social.
D’altra banda, l’orientació de
la Política Agrària Comunitària,
que deslliga els ajuts de la producció i els modula més aviat
com a ajuts a la renda agrària,
també ens ha d’orientar a im-

pulsar opcions econòmicament
viables que cal recolzsar per
desenvolupar les zones rurals a
mig i llarg termini.
Així, tant els acords actuals
com els previsibles en el si de
l’Organització Mundial del Comerç i les polítiques agràries
auspiciades des de Brussel·les
fan necessari que el futur de les
nostres produccions agràries
estigui vinculat exclusivament
a les lleis del mercat, és a dir,
cal que les polítiques agràries
impulsin una activitat competitiva. En aquest sentit, les inversions en infraestructures i
serveis han de prioritzar l’accés
del món rural als mercats, i
s’ha d’ajudar a salvar els obstacles perquè això sigui possible.
La Fundació Agrícola Catalana contribueix i manté la voluntat de contribuir perquè el
món rural del nostre país arribi
a cotes altes de desenvolupament econòmic sostenible.
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