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La contribució invisible de
la dona al desenvolupament
Fundació Agrícola Catalana

a commemoració, demà, del dia internacional de la dona és una bona justificació per recordar la situació en què
es troba la població femenina en països
no desenvolupats, un col·lectiu que anomenem invisible perquè no apareix en els registres ni es té en compte l’aportació que fa.
I és que, al llarg de la història, l’accés de la
dona a la propietat ha estat basat en el seu estatus dins la família, i, en el cas de l’accés a la
terra, aquest estatus ha implicat el dret a l’ús i
no el dret a la propietat. Tant és així que, actualment, mentre que una quarta part de la població mundial són dones pageses, i la mà d’obra femenina al camp arriba, en alguns països,
fins al 90%, només el 2% de les terres al món són
de propietat de dones, i la major part d’elles són
petites parcel·les. És a dir, la dona rural, als països no desenvolupats, té reconeguda l’obligació
de treballar però no el dret a la propietat, i això
dóna com a resultat un col·lectiu invisible que
proveeix d’aliments una part important de la
població mundial. La invisibilitat es fa palesa en
les dificultats per quantificar l’aportació de la
dona en termes econòmics. Les Nacions Unides,
en un informe realitzat el 1995, van estimar
que, a escala mundial, el valor del treball no
remunerat, calculat segons les tarifes salarials
d’aquell moment, s’estimava en 16.000 milions
de dòlars anuals, cosa que representa un 70% de
l’estimació oficial de tot el treball efectuat al
món. També segons aquell informe, la dona
realitza el 53% del volum total del treball, sigui
remunerat o no, en els països en vies de desenvolupament, i el 51% en els països industrialitzats.
Aquesta manca de reconeixement s’afegeix a
la manca de dret de propietat privada i de seguretat jurídica que pateixen bona part de les
dones al món, i que implica que infinitat de
persones no puguin treure rendiments de la
seva inversió, es veuen incapacitades per demanar un préstec per invertir en millores i, en
definitiva, tenen un obstacle per prosperar.
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Fluxos migratoris
A més, actualment, els fluxos migratoris
masculins des de països no desenvolupats deixen les terres en mans de les dones de la família,
que no tenen capacitat jurídica per administrar-les, ja que no poden accedir a crèdits ni
pertànyer a societats agrícoles, de manera que
la situació de pobresa de les dones rurals s’ha
doblat en els últims 30 anys. A tot això s’afegeix
que en bona part dels països de l’Àfrica tampoc
no s’assegura que una vídua, per exemple, tingui dret a quedar-se ni la propietat ni l’usdefruit
de les terres que ha treballat, ja que té prioritat
la branca masculina en l’herència.
Nombrosos analistes apunten que el desenvolupament econòmic a l’Àfrica passa per l’es-

tabilitat política i l’absència de conflictes, i per
l’existència d’institucions de garantia de la
propietat privada i del respecte als contractes, la
inversió privada, l’educació i la sanitat. Es tracta, en definitiva, de garantir el dret a la propietat, la llei i l’ordre, els factors en què s’ha fonamentat el progrés econòmic dels països desenvolupats i que garanteixen el comerç. I sense
comerç no hi ha mercat.
Aquests factors, i la garantia del dret de
propietat com a rellevant, signifiquen una
protecció del feble enfront del fort. Volem insistir especialment en aquest punt, perquè
durant moltes dècades s’ha qüestionat la propietat privada en ares d’una col·lectivització
que ha estat nefasta per al desenvolupament
de molts països: les possessions petites i insegures dels més pobres són les més necessitades
d’una legislació i unes institucions fortes que
les garanteixin.

FRANCESC MELCIÓN

Contra el tancament de Miniwatt
➤ Més d’un miler de persones, segons els convocants i la
Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir pel centre de Barcelona
per protestar contra el tancament de l’empresa Barayo, l’antiga
Miniwatt, a la Zona Franca. Les 362 persones que perdran la
feina reclamen la mediació del govern i un pla social “digne”.

Condició per al progrés econòmic
A tot això, cal afegir –els analistes ho fan i
també des de la Fundació Agrícola Catalana hi
volem insistir– que cap país es pot permetre
el luxe de prescindir d’una part de la població, d’una part del capital humà amb què
compta: les dones. En aquest sentit, la igualtat
davant la llei, la igualtat d’oportunitats, ja no
és només una qüestió relativa a la justícia social, sinó una condició necessària per al progrés econòmic.
Centrats en la propietat de les terres de
conreu, que són la font de producció d’aliments, i del dret d’ús i comercialització dels
fruits del treball sobre les terres, veurem que
difícilment es pot invertir treball i esforços per
aconseguir un rendiment si no hi ha garantia
que revertirà en qui ha realitzat l’esforç.
Per tal de contribuir a una millora d’aquesta
situació, la FAO disposa de programes de cooperació que inclouen microcrèdits que tenen
com a destinatàries les persones excloses del
sistema bancari, entre elles les dones pageses
en països no desenvolupats. Altres mecanismes
de cooperació que no es basen en l’assistència,
sinó en un compromís entre totes les parts, són
també una bona manera de contribuir a millorar les condicions de vida en els països no
desenvolupats.
Les situacions de pobresa responen a contextos diferents en diferents països, i per això
les actuacions internacionals van cada cop més
a l’adequació de les necessitats regionals. Tanmateix, els grans factors que s’han esmentat, el
dret de propietat, la llei i l’ordre, també la
igualtat d’oportunitats que faci visible la contribució de la dona, són necessaris a tot arreu
per al desenvolupament econòmic i el progrés.
I és que la pobresa és una situació que pot
canviar.
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ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT S.A.
Can Marcet 36-38. 08035 Barcelona

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Mitjançant acord del Consell d’Administració de la societat Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT,
S.A., de 23 de desembre de 2004, es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària
que es celebrarà a Barcelona, av. Can Marcet 36-38, el dia 31 de març de 2005, a les 12.30 hores
en primera convocatòria i, si és el cas, l’endemà, dia 1 d’abril de 2005, al mateix lloc i hora, sota
el següent ORDRE DEL DIA:
Primer: Aprovar els comptes anuals de l’exercici 2003/2004 i proposta de distribució de resultats.
Segon: Aprovar, si s’escau, la gestió social dels administradors.
Tercer: Aprovar, si s’escau, el pressupost de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT per
al curs 2004/2005.
Quart: Informació rellevant per als accionistes sobre l’activitat de la societat.
Cinquè: Aprovar la participació en el projecte del Col·legi Major.
Sisè: Aprovar, si s’escau, el cessament i nomenament de càrrecs.
Setè: Precs i preguntes.
Per a l’assistència a la junta els accionistes hauran de complir amb els requisits legals i estatutaris. Es recorda als senyors accionistes el seu dret a obtenir de forma immediata i gratuïta els
documents que han de ser sotmesos a aprovació.
Barcelona, 28 de febrer de 2005. El President del Consell d’Administració, Gaspar Espuña Berga.

GRUP GOM,
SOCIEDAD ANÓNIMA
CANVI DE DOMICILI SOCIAL
Es comunica que, per acord de
la Junta General Universal Extraordinària de la companyia GRUP
GOM, S.A., celebrada amb data
21 de febrer del 2005, s’ha traslladat el domicili social a l’avinguda Arraona 60, “Can Salvatella”, de Barberà del Vallès (Barcelona), codi postal 08210.
Barcelona, 24 de febrer del 2005
L’Administrador Únic
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