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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

El col·lectiu invisible
que alimenta el món
Fundació Agrícola Catalana

urant segles la dona ha contribuït a la producció d’aliments mitjançant les tasques
de suport a les activitats
agràries d’una manera anònima, tant
que només el 2% de les terres al món
són de propietat femenina, i la majoria
són petites parcel·les. Si tenim en
compte que la dona produeix més de la
meitat dels aliments que es conreen al
món, que més de la quarta part de la
població mundial són dones pageses, i
que la mà d’obra agrícola femenina
arriba fins al 90% en
alguns països, ens trobem davant d’un collectiu invisible que alimenta el món.
En aquest sentit, no
es pot oblidar que la
transmissió de la propietat per herència,
globalment, i en termes generals, privilegia l’home per sobre de
la dona, de manera que
el dret de la dona sobre
la terra ha estat històricament d’ús i
no de tinença. Tant és així que, actualment, els fluxos migratoris masculins des de països pobres i en vies de
desenvolupament deixen les terres en
mans de dones que no tenen capacitat
jurídica per administrar-les, és a dir,
que no poden accedir a crèdits –les
dones reben només un 1% dels crèdits
destinats a l’agricultura– ni pertànyer
a societats agrícoles de transformació i
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comercialització. És per aquest motiu
que s’ha arribat a la situació que es fa
palesa en les dades que facilita la FAO:
més del 50% dels agricultors pobres
són dones, i més del 50% de les dones
que treballen al camp són pobres. Cal
recordar que el nombre de dones del
món rural que viuen en situació de
pobresa s’ha doblat en els últims 30
anys.
En el cas de l’anomenat Primer Món,
si bé s’han generat els mecanismes jurídics per permetre la cotitularitat de
les explotacions, i l’activitat agrària de la dona s’ha vist més valorada, almenys des d’un
punt de vista legislatiu,
el cert és que es detecta
una baixa afiliació de
la dona que treballa en
l’explotació agrària familiar en el règim especial agrari de la Seguretat Social. Aquest
fet evidencia la manca
de valor que s’atorga a
l’activitat de la dona en l’àmbit rural.
Tanmateix, tal com s’apuntava en
aquestes pàgines en un article anterior, el veritable repte del Primer Món és
actualment la salvaguarda del món
rural. I aquí el paper de la dona esdevé
clau, perquè sense la dona no hi ha
possibilitat de relleu generacional.
La dignificació de l’activitat professional de la dona en el món rural, siguin
tasques agràries o siguin tasques en al-

Cal que es
dignifiqui
l’activitat
professional de
la dona al món
rural

VAN DEN MEULEN / ARXIU

Una dona rega les plantes d’un hivernacle
tres àmbits econòmics, és cabdal per
evitar l’abandonament de les zones rurals. En el cas de Catalunya, es detecta
una progressiva desertització d’algunes
zones i és previsible que en moltes en
desaparegui la població si no s’hi apliquen polítiques que permetin la fixació
d’aquesta mateixa població. I aquí la
projecció professional i econòmica de
la dona, sense que això suposi una càrrega extra d’esforç, esdevé cabdal.
Si tradicionalment la dona ha estat
la responsable del benestar de les persones dependents –nens, grans i malalts–, a més de portar a terme tasques
de suport i gestió de l’activitat agrària,
en aquests moments no es pot pretendre que el dret de la dona a treballar
signifiqui el dret a treballar encara
més. Així, es fa necessària la creació de
xarxes de suport en serveis socials que
permetin a la dona accedir a llocs de
treball qualificats, per als quals ha ad-

quirit formació. Així ho entén la Fundació Agrícola Catalana, que en l’estudi sobre desenvolupament sostenible a
la Conca de Tremp proposa una discriminació positiva de la dona per a
l’accés a llocs de treball qualificats,
justament perquè oferir a la dona
projeccions professionals i econòmicament ben retribuïdes, que responguin a les seves inquietuds, facilitarà
que no hagi d’emigrar a zones urbanes, i ja apuntava a la necessitat de
generar els mecanismes de suport per
a la coresponsabilitat en l’atenció de
persones dependents.
La millora de les condicions de vida
de les dones de l’àmbit rural tant en
països pobres com en països rics ha de
ser una prioritat. En el primer cas,
s’emmarca en la lluita contra la pobresa i la fam, en el segon cas, en la
lluita contra la desertització, una altra forma de fam.
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CAMP DEL PLA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
EN LIQUIDACIÓN
Convocatòria de Junta General
Extraordinària d’Accionistes
La Liquidadora convoca Junta
General Ordinària i Extraordinària d’accionistes, que tindrà
lloc al domicili social, situat a
l’Ametlla del Vallès (Barcelona),
Carretera Nacional 152, km
34,300 (Centre Comercial Sant
Jordi), el dia 26 de març pròxim
a les 17 hores en primera convocatòria, o l’endemà, 27 de
març, al mateix lloc i hora, en
segona convocatòria, amb el
següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Liquidació de la companyia mitjançant cessió global
d’actiu i passiu.
Segon.- Precs i preguntes.
T e r c e r . - Redacció, lectura i
aprovació de l’acta.
Els senyors accionistes podran
obtenir de forma immediata i
gratuïta, d’acord amb el que
disposa la Llei de Societats
Anònimes, els documents que
han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta (text íntegre de
la proposta i informe sobre
aquesta), o sol·licitar-ne l’enviament.
L’Ametlla del Vallès,
4 de març del 2004
Marta Leiro Torndelacreu
Liquidadora

OPTRAL, S.A.
En Junta General Universal Extraordinària celebrada el dia 1/2/2004
al domicili de la societat es va
acordar per unanimitat:
1r. Canviar l’objecte social.
Queda modificat l’article 2n dels
estatuts socials, el qual a partir
d’ara i amb denominació del seu
text actual i íntegre, tindrà la
següent redacció:
Article 2n.- Constitueix l’objecte
de la societat la fabricació i venda
de cables de fibra òptica i comunicacions. Fabricació i venda
d’equips electrònics i electroòptics
analògics i digitals per a la transmissió de dades, comunicacions i
automatització industrial. Comercialització i venda de connectors,
conjunts acoblats de cable i connector, i altres accessoris per a la
interconnexió de cables i equips.
Pineda de Mar, 1 de març del 2004
L’Administrador Únic

LOURSA, S.A.
La Junta General d’Accionistes de la societat, amb data 23 de desembre del 2003, va
acordar per unanimitat traslladar el domicili social de l’entitat a Barcelona, c/ Rosselló núm. 258, àtic. Barcelona, 3 de març
del 2004. Signat: Sra. María Lourdes Llauger Vilaseca. Administradora única.

FEDERACIÓ
CATALANA
DE VOLUNTARIAT
SOCIAL

Generalitat de Catalunya
Institut Català del Sòl

Actuació industrial Campllong III
Balaguer (Noguera)

El dia 10 de març de 2004, a les 12.00
hores i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer (plaça Mercadal, 1), tindrà
lloc l’acte de presentació de l’actuació
industrial Campllong III (Balaguer).
Amb aquest acte s’iniciarà el procés de
venda de les parcel·les corresponents.
Per a més informació, consulteu la nostra
adreça d’internet: http://www.incasol.com

Fes-te
Voluntari Social!
Federació Catalana de Voluntariat Social
Grassot, 3. 2n - 08025 Barcelona

Tel. 93 458 99 06

BREUS
El grup Novartis estudia
una possible fusió amb Aventis

E

l cap del grup
farmacèutic suís
Novartis, Daniel Vasella,
estudia actualment els
avantatges i els
inconvenients d’una
possible fusió amb la
societat francogermana
del mateix sector Aventis.
Vasella va explicar que
les dues companyies
podrien col·laborar molt
bé en diferents sectors,
i va afegir que Aventis
està infravalorada en el
mercat.
[Efe]

La nova hipoteca del
BBVA concedeix 1.900 milions

L

a hipoteca del BBVA que
permet ajornar el 20 per
cent del pagament ha
concedit en només dos
mesos 1.900 milions d’euros.
Fonts de l’entitat financera
van explicar ahir que des
del 8 de gener, quan es va
llançar el producte, s’han
subscrit 20.000 hipoteques
fàcils per un import mitjà
de 93.000 euros i un termini
de 22 anys.
[Redacció]

