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Tema de la quinzena
La dona rural, protagonista del programa de C33 ‘A pagès’
El Canal 33 va estrenar divendres passat 'A pagès', un programa que compta amb onze
capítols i que explica la vida al món rural i al sector agrari des de la perspectiva de la
dona. La sèrie, que és una de les apostes de la temporada del canal, ubica a la societat
catalana en les vivències arreu del territori rural vist des de dins i amb veu femenina. 'A
pagès' fa un retrat de la dona en el món rural del segle XXI que ha necessitat d’un treball
d'onze mesos, que ha abordat la pagesia durant les quatre estacions de l'any i que ha
viatjat de nord a sud del país.
El retrat de tres dones al voltant d’una mateixa temàtica estructura cadascun dels
capítols. “Tradició” ha estat el primer que s’ha emès, i els deu restants, per odre
d’emissió, són: "Muntanya amunt", "Urbanes al camp", "El bosc", "Empresàries", "Mar
endins", "Al capdavant de l'explotació", "Enamorar-se a pagès", "A casa l'àvia",
"Aprenents" i "Innovant". Es tracta de retrats molt personals que visibilitzen la feina de
les dones i expressen les seves inquietuds, valors, i aspiracions. Són dones que estimen
la família, la terra i les tradicions però que, alhora, són modernes i trenquen tòpics.
Rudona
La Generalitat de Catalunya, a través de la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria
Aurèlia Capmany, ha promogut la iniciativa Rudona que impulsarà l'ocupació femenina en
l'àmbit rural durant els propers dos anys. El projecte realitza una recerca de les
necessitats formatives de la dona rural i visibilitza la seva feina per promoure la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones a l’entorn rural. Aquesta iniciativa promou el
desenvolupament del territori en impulsar el paper clau del gènere femení en la
vertebració d’aquest medi. S’oferirà un servei integral per a l’accés a l’ocupació, a la
formació i a la promoció professional en un projecte que s’ha iniciat aquest 2007 i que
tindrà vigència fins al 2009.
"Tradició”, 1er capítol del programa ‘A pagès’
Iniciativa Rudona
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
Federación de Mujeres y Familias del Ambito Rural
Confederación de mujeres del mundo rural
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
Federación Nacional de Mujeres Rurales
Pageses.cat, el portal de les dones del món rural

Notícies
Jornades contra el ‘mobbing’ rural
El sindicat pagès Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va organitzar a

afecta al sector primari i en el qual van participar més de 200 persones. Més info.
La FMR ‘ruralitza’ les lleis del Parlament
La Fundació del Món Rural ha elaborat un informe sobre el projecte de llei que s’està
tramitant actualment al Parlament de Catalunya per garantir la qualitat del
subministrament elèctric. La FMR realitza aquests dictàmens en compliment del mandat
del Congrés del Món Rural de 2006 segons el qual ha de fer seguiment de l'activitat
legislativa. Més info

Iniciativa rural
Dos cents ajuntaments participen en el projecte ‘Los mayores enredando con
las TIC’
Solidaridad Intergeneracional, que treballa l'àmbit de la gent gran a l’entorn rural,
organitza conjuntament amb COAG la iniciativa ‘Los mayores enredando con las TIC’ per
a impulsar l’ús i coneixement de les TIC entre aquest col·lectiu. Al projecte particpen més
de 200 ajuntaments de tot l’Estat espanyol. Més info.

Agenda
Venda directa de productes agroalimentaris, com avancem?: La Fundació del Món
Rural organitza el proper 1 d'octubre aquesta jornada dirigida a un sector emergent per
promoure la creació de treball en xarxa i intercanviar experiències.
La revisió mèdica de la PAC, condicionants per al desenvolupament
agroalimentari a Catalunya?: La Fundació del Món Rural impulsa, amb la col·laboració
de la Secretaria de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, una jornada que
tindrà lloc el proper 13 d'octubre, sobre proposta de reforma de la Política Agrària
Comuna presentada el passat 20 de maig i sobre l’horitzó de futur de la mateixa.
Jornades sobre la Llei de Contractes de Conreu a Lleida: Entre el 15 i el 16
d’octubre se celebraran entre el Col·legi d’Advocats de Lleida i la Universitat de Lleida
unes jornades obre la Llei de Contractes de Conreu recentment aprovada pel Parlament.

Bibliorrural
Convivint amb transgènics: Un llibre del professor del Departament de Genètica de la
Universitat de Barcelona, David Bueno, que explica de forma amena, senzilla i
entenedora que són els transgènics al lector no especialitzat.
Inmigración y Gobierno local: experiencias y retos: Aquesta monografia sobre el IV
Seminari Immigració i Europa planteja les eines amb les quals els governs locals poden
gestionar l’acollida i la convivència amb els nouvinguts.
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