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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
ls avenços en comunicació, des de
les carreteres que van propiciar
les aparicions dels primers automòbils fins a Internet, passant per la
ràdio i la televisió, han apropat, en els
últims cinquanta anys, les inquietuds
de les dones rurals i les dones urbanes, de manera que les diferències,
avui, són poc significatives. Així, la
formació i la projecció professional
esdevenen més importants, el nivell
d’estudis entre les dones de les zones
rurals és cada cop més elevat, i els interessos laborals formen part del ventall d’opcions de vida.
Tradicionalment, la dona rural, a
més de les tasques domèstiques, entre
les quals s’inclouen fer-se càrrec de les
persones dependents –nens, grans,
malalts–, donava suport a les activitats agràries, actualment cada vegada
més mecanitzades.
El progressiu abandó del medi rural
per part 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 depenen de la possibilitat de
supervivència i perpetuació dels collectius: si no hi ha relleu generacional, la desaparició dels pobles és
qüestió de temps. Tanmateix, no es
pot afirmar que aquesta situació sigui
irreversible, però sí que cal impulsar
les condicions perquè les inquietuds
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–socials, relacionals i professionals–
de les dones rurals, legítimes, siguin
realitzables en el medi rural.
En aquest sentit, l’estudi realitzat
per la Fundació Agrícola Catalana
sobre les estratègies de desenvolupament sostenible a l’àrea de la Conca
de Tremp, que ha estat presentat en
aquestes pàgines, inclou recomanacions per a l’increment de les oportunitats de treball de la dona, tot
potenciant la discriminació positiva,
justament pel paper clau que representa la població femenina en l’estabilització i el desenvolupament de les
àrees rurals. Val a dir que la discriminació positiva ha d’incloure, necessàriament, les condicions perquè
la dona pugui accedir als llocs de
treball que s’hi puguin oferir, és a dir,
s’ha de dotar de serveis el medi rural.
No es pot oblidar que la dona és encara responsable de les persones de-

pendents en l’àmbit domèstic, i serà
imprescindible que hi hagi un suport
extern al familiar perquè es donin les
condicions d’accés als llocs de treball
que s’hi puguin generar. En definitiva, la dona pot desenvolupar les seves
inquietuds professionals si hi ha
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.
Centrats en la comarca del Pallars
Jussà, on es troba la Conca de Tremp,
la zona objecte d’estudi de la Fundació Agrícola Catalana, i d’acord amb
les dades de l’Institut d’Estadística de
Catalunya referides al 2001, les places de residència per a gent gran són
305, a més de 31 places en centres de
dia. Cal destacar que el 2001 la població de 65 anys i més era de 3.606
persones.

Des de la Fundació Agrícola Catalana es creu convenient augmentar
les places d’atenció a la gent gran,
així com les de guarderia. En aquest
sentit, caldria estudiar les possibilitats de creació de llocs de treball
mitjançant l’autoocupació i l’impuls
a les cooperatives de serveis que es
poguessin generar per ampliar l’atenció a les persones dependents.
D’aquesta manera, totes aquelles dones que gaudeixen del bagatge que
els dóna haver-se dedicat, en l’àmbit
familiar, a aquest tipus d’activitat,
podrien veure augmentades les possibilitats de projecció professional.
Alhora, la millora de serveis de suport possibilitaria l’accés a llocs de
treball d’una població femenina que
a hores d’ara ha d’optar per la carrera
professional o l’atenció a la família,
una tria que porta a plantejar-se el
trasllat a zones urbanes, on els serveis de suport són més nombrosos.
Des de la Fundació Agrícola Catalana creiem que la zona de la Conca
de Tremp, i el Pallars Jussà, podria
esdevenir una experiència pilot amb
vistes a traslladar les mesures a altres
comarques rurals i contribuir, d’aquesta manera, al desenvolupament
econòmic i l’estabilització de la població, que, cal insistir, depenen, en
bona part, de la projecció laboral i de
futur de la població femenina.

S’obre el termini per demanar la
devolució ràpida de l’IRPF
S’hi acolliran 1,2 milions de contribuents, segons Hisenda
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Els contribuents no obligats a
declarar aquest any per la
quantia de les retencions fiscals que se’ls van practicar durant el 2003 poden sol·licitar
des d’avui a l’Agència Tributària la devolució ràpida de l’IRPF.
El termini estarà obert fins
al 31 de març, segons Hisenda,
que calcula que al voltant d’1,2
milions de ciutadans, una xifra
semblant a la de l’any passat,
demanaran aquest exercici la
devolució ràpida.
Els reemborsaments als beneficiaris començaran a efectuar-se, segons va assegurar el
ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, a mitjans de març. El
procés conclourà, segons va
assegurar el titular d’Hisenda,
a final de maig.
Amb tot, convé recordar que

no tothom qui demana la devolució ràpida té dret a percebre el retorn dels diners. De fet,
l’any passat els va correspondre aproximadament a un 70%
dels qui ho van demanar. Però
el contribuent no obligat a declarar quedarà exempt de pagar l’impost, fins i tot en el cas
que dels càlculs que efectuï
l’Agència Tributària en resulti
una quantitat a abonar.

Qui hi té dret
Els contribuents que poden
sol·licitar la devolució ràpida
de l’impost de la renda són els
que van percebre el 2003 rendiments del treball no superiors a 22.000 euros anuals si
procedien d’un únic pagador,
o més, sempre que la suma
percebuda per part del segon i
la resta no excedís els 1.000
euros anuals o sempre que no
superin els 8.000 euros anuals
si va tenir dos o més pagadors.

El límit de 8.000 euros anuals també s’aplica si el contribuent va percebre anualitats
per aliments, tret de les procedents dels pares per decisió
judicial, i quan el pagador no
estigui obligat a retenir.
No estan obligats tampoc a
declarar i poden demanar la
devolució ràpida els ciutadans
que hagin obtingut el 2003
rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a
compte si no van superar conjuntament els 1.600 euros
anuals.
Finalment, també es poden
acollir a aquesta fórmula els
que van percebre rendiments
de lletres del Tresor o rendes
imputades d’un únic immoble
o subvencions per a l’adquisició de vivenda de protecció
oficial o preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros
anuals com a màxim.
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moçambic

aquesta ha estat la
vostra resposta a les inundacions

maig de 2000

milions

de gràcies
tramesa d'aliments
a l'hospital de Xai Xai

tramesa de medicaments
al MISAU (Ministeri de Saude)

equipament del centre
de salut de Massaca

gestió d'un hospital de campanya
que atén 80.000 desplaçats

