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Tema de la quinzena
La FMR i la FMAC van organitzar la jornada ‘Dones i cotitularitat a les explotacions
agràries catalanes’

La cotitularitat, una eina pel reconeixement del paper de
la dona pagesa
La Catalunya està per sota de la mitjana europea en dones titulars a les explotacions
agràries segons va assenyalar el director general de Desenvolupament Rural del
Govern, Jordi Bertran, en la jornada ‘Dones i cotitularitat a les explotacions agràries
catalanes”, emmarcada dins del projecte Rudona i que va tenir lloc el passat 21 de
gener a Lleida. Les fundacions Maria Aurèlia Capmany (FMAC) i Món Rural (FMR)
impulsen i desenvolupen aquesta iniciativa que promouen la Generalitat de Catalunya i
el Fons Social Europeu. A més, Bertran va remarcar el baix índex de participació
femenina en l’empresa agrària com a titular en comparació a l’àmbit europeu. Per
revertir aquesta situació va assenyalar que al Pla de Desenvolupament Rural català,
s’implementaran actuacions per pal·liar aquesta situació de desigualtat i facilitar la
incorporació de dones com a titulars i com a cotitulars de les explotacions agràries.
Regular la cotitularitat
La cotitularitat pot ser una eina per pal·liar la invisibilitat de la feina de les dones
pageses que tot i participar de l’activitat de l’explotació agrària no en generen drets
socials al no cotitzar a la Seguretat Social, ni estar reconeguda com a tal la seva feina.
Aquesta figura està definida com “titularitat compartida amb la parella matrimonial o de
fet legalment reconeguda del dret de propietat o un altre dret real o personal que
legitima per a dirigir i decidir l’organització empresarial d’una explotació agrària,
assumint de forma mancomunada les responsabilitats derivades d’aquesta gestió”.
Des del grup d’experts impulsat per la FMR i la FMAC van incidir en una sèrie de
mesures per a la millora d’aquesta figura jurídica que necessita una definició i regulació
legal clara, i uns majors incentius per promoure la incorporació de les dones a la
titularitat compartida: ajuts directes, priorització en els ajuts agraris, beneficis fiscals o
bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.
A la jornada es van presentar les conclusions del treball del grup d’experts que van
dibuixar un mapa català de la participació de la dona en el sector primari. Només el
19% dels titulars d’explotacions agràries a Catalunya eren dones al 2005. D’altra banda,
el 52% dels casos de cotitularitat a les explotacions agràries prioritàries són a la
demarcació de Lleida. La majoria de les dones cotitulars tenen més de cinquanta anys,
ja que les dones que s’incorporen a la pagesia menors de trenta anys ho solen fer com
a titulars. De les noves incorporacions, dues terceres parts es produeixen a les
demarcacions de Lleida i Tarragona: apropant-se el 44% del total de noves
incorporacions al Solsonès i quedant-se per sota del 15% al Segrià, Ripollès, Gironès i
Baix Empordà.

Nota de premsa de la jornada
Conclusions de del grup de treball ‘Dones i cotitularitat a les explotacions agràries
catalanes'
L'informe de resultats del grup de treball ‘Dones i cotitularitat a les explotacions
agràries catalanes'
Rudona

Notícies
El preu que paga el consumidor quintuplica el que rep el pagès
El preu que paga el consumidor pels aliments quintuplica el que rep el pagès, segons
l'Índex de Preus en Origen i Destí (IPOD) elaborat per l’organització agrària COAG i les
associacions de consumidors UCE i CEACCU. Més info.
El projecte ‘Ciutat Territori i Paisatge’ fomentarà la cultura del paisatge entre
els més joves
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) està impulsant el
projecte ‘Ciutat Territori i Paisatge’ per fomentar una nova cultura del paisatge entre
estudiants de l’ESO. Més info.

Iniciatives rurals
Una escola de pastors per al Pirineu lleidatà a l’abril
El proper més d’abril obrirà una nova escola e pastors al Pallars Sobirà, una iniciativa
innovadora al nostre país, impulsat per l’associació sociocultural Rurbans i l'empresa
Montanyanes. El projecte compta amb la participació dels departaments de Treball i
Agricultura, la Diputació de Lleida, l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran,
els parcs naturals de l'Alt Pirineu i d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i Artesania
de Catalunya. Més info.

Agenda
Estudis econòmics territorials de Pimec: La patronal, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC) disposa a la seva web d’estudis econòmics i empresarials per àmbits
territorials. Més info.
De la sociología rural a la agroecología: Aquest llibre d’Eduardo Sevilla i publicat
per Icaria Editorial en 2007 es troba dins de la col·lecció Perspectives Agroecològiques i
analitza la situació del sector. Més info.
Enquesta de Preus de la Terra: L'Enquesta de Preus de la Terra, que impulsa el
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, mesura l'evolució del nivell de preus
mitjans de les terres lliures a la venda el destí de les quals és el de la seva explotació
agrària. Més info.

Bibliorrural
Jornada sobre Productes Agroalimentaris Locals: Els propers 6 i 7 de febrer se
celebrarà a l’Ajuntament de Batet de la Serra una jornada que tractarà sobre ‘Producte
local i dinamització del territori’. Més info.
XI Jornada de les Empreses Agràries a les Comarques de Girona: Aquesta edició
de les jornades, se centrarà en la crisi econòmica sota el títol ‘Davant la crisi , una
oportunitat’. L’acte se celebrarà a Bell-lloc el proper dimecres 11 de febrer a les 19.00h
a Girona. Més info.
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