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REUNIDES 

 

 

 

A omplir per ARCA 

 

 

 

MANIFESTEN 

 

 

1. Que, malgrat les polítiques públiques s’adrecen a la ciutadania, fins fa pocs anys el subjecte destinatari 

de les polítiques públiques reunia les característiques de l’arquetip masculí, fet que ha representat – i en 

algunes ocasions encara representa – la discriminació de les dones, dels seus sabers i de les seves 

aportacions de molts àmbits de la vida pública. Així, per superar i eliminar la discriminació per raó de 

sexe amb l’objectiu d’assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, cal valorar i donar projecció 

a l’experiència i els sabers femenins.  
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2. Que el reconeixement de les diferents realitats territorials de les dones de Catalunya i l’intercanvi 

d’experiències han propiciat un canvi de paradigma en la planificació de les polítiques de dones i per a les 

dones que excedeix la consideració –fins ara– de les dones com un col·lectiu de risc exclòs socialment, 

per atorgar-los la condició d’expertesa que demostren els seus sabers i la seva experiència del món. En 

aquest sentit, les dones, massa vegades pensades des de la mancança social pròpia d’un model basat en la 

desigualtat d’oportunitats, tenen avui les respostes que ens han de permetre fer front als nous reptes 

que, com a societat, se’ns plantegen. En aquest sentit les paraules del Sr. Franz Fischler l’any 2000 com a 

comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea: “garantir la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones és una de les grans prioritats de la Unió Europea. També suposa, 

simplement, una necessitat pràctica per a la viabilitat i la pervivència del desenvolupament rural. 

L’aprofitament òptim dels recursos humans amb vistes al manteniment del teixit social de les comunitats 

rurals i la revitalització de les economies locals requereix la plena participació de les dones.” 

 

3. Que les dones al món rural viuen una invisibilitat doble, per ser dones i per viure al món rural. Les 

estadístiques disponibles sobre la situació i la realitat de les dones al món rural són reduïdes i parcials, i 

abasten, únicament, una sèrie limitada de dades demogràfiques o macroeconòmiques, però ignoren 

totalment l’experiència de les dones en el seu camí per visibilitzar i donar valor a les activitats que elles 

porten a terme des de la seva pròpia perspectiva. Preguntar - se avui per la situació de la dona en el 

món rural a Catalunya és cercar resposta a tres tipus de qüestions: qui són les dones del “medi rural”?; 

què s’entén per zones rurals? i com participen les dones en aquest medi? Tanmateix, trobar resposta 

satisfactòria a aquests dubtes significa, alhora, enfrontar-se a una situació de manca d’estadístiques 

suficientment actuals per a definir en quina posició es troba la dona en el medi rural català, avui per avui. 

Això no obstant, de manera abstracta, la dona rural universal no existeix i, de la mateixa manera que 

passa amb les dones urbanes, tenen singularitats, possibilitats i avantatges diferents en gran mesura 

degudes a les seves condicions socioeconòmiques.  

 

4. Que les activitats que les dones duen a terme al món rural convergeixen amb la necessitat de sostenir 

un entorn caracteritzat per una baixa densitat demogràfica i un important pes de l’agricultura com a 

activitat no només econòmica, sinó també de conservació del medi natural. En aquest sentit la 

perspectiva feminista en geografia rural ha experimentat un fort creixement en els darrers anys que posa 

de manifest que el treball femení és una qüestió central en els processos de reestructuració agrària. Així 

trobem que les dones tenen un paper clau com a generadores de discursos alternatius sobre la ruralitat 

a partir de la revisió crítica de la seva història. Tot i que el valor de la seva feina no ha estat admesa al 

llarg dels anys, se’ls ha de reconèixer un paper molt important en el manteniment i cohesió de la vida 

social a les zones rurals, assumint, en molt casos, responsabilitats més enllà de les que els corresponien. 

Aquesta experiència els ha permès veure el món rural des d’una altra òptica i influir, des de la seva 

situació, en moltes de les decisions que s’han pres en el dia a dia de les explotacions. Així, la 

diversificació d’activitats ha esdevingut una via per mantenir l’arrelament de la població a les zones 

rurals, i és gràcies a aquestes alternatives, en bona mesura i principalment, generades i gestionades per 
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dones que és possible mantenir l’equilibri demogràfic imprescindible per sostenir el manteniment del 

medi rural.  

 

5. Que les desiguals oportunitats de les dones del món rural respecte les dones de ciutat per a accedir, 

en les mateixes condicions de qualitat, a l’educació, la cultura, els serveis socials o els transports, per 

citar aspectes més elementals, són significatives. En aquest sentit, és imprescindible avançar en la igualtat 

d’oportunitats per a les dones de l’espai rural i fomentar la seva promoció socio – econòmica a través 

del disseny d’accions específiques que incrementin la seva presència i participació en tots els àmbits de la 

vida social, tenint en compte la seva diversitat. En aquest marc que situa les dones en el centre del 

discurs i planteja la diferència de viure a l’entorn rural com un tret diferencial que cal abordar per evitar 

que sigui un element de discriminació, és important treballar en la reorganització dels temps i dels 

treballs per tal de fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques i oferir una atenció 

integral i coordinada a les demandes de les dones que garanteixi el seu accés a la formació i a l’ocupació 

en condicions d’igualtat i que doti de les eines necessàries a les dones emprenedores per al 

desenvolupament del seu projecte.  

 
6. Que la mobilitat és determinant en la vida de les dones dels nuclis urbans més allunyats. A més, 

l’arrelament als rols tradicionals que es dóna a l’àmbit rural, i que relega les dones a una invisibilitat 

forçada, provoca una forta migració femenina del món rural a les ciutats a la recerca de feines que 

permetin la seva autonomia i identitat professional. Aquesta migració femenina provoca una 

masculinització en els estrats de la població jove i, al mateix temps, un envelliment femení rural com a 

condicionants de l’estructura socio - demogràfica del medi rural i l’agricultura. Que les dones del món 

rural i del món urbà es mouen i que ho fan de manera diferent a com es mouen el homes. Els motius 

que porten les dones a traslladar - se, bé dins dels seus nuclis, o bé per anar d’un municipi a un altre, 

estan vinculats a la seva pròpia manera de viure, un viure en femení que suposa unes relacions de 

complicitat i d’ajuda enxarxada, unes activitats relacionades amb la cura de les persones i en 

l’aprovisionament de les llars i unes activitats culturals i de lleure vinculades als espais femenins. Per això 

la perspectiva de les dones ha de ser present en la planificació de les polítiques de transport i de 

mobilitat, perquè només així es donarà resposta a les seves inquietuds i necessitats d’acord amb l’entorn 

en el que viuen. La formació és una peça clau per aconseguir canviar la situació laboral. Cal garantir 

l’accés a aquesta formació i que les dones que viuen i treballen a l’àmbit rural puguin accedir a la 

informació. El desenvolupament de les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC) és clau per 

garantir la integració al mercat laboral en millors condicions. 
 

 

 

 

 

CLÀUSULES  
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1. La Xarxa:  

És objectiu d’aquest protocol crear una xarxa de relació entre les dones del món rural i les 

dones de l’àmbit urbà. Així com definir estratègies femenines de mediació entre aquestes dues 

realitats que permetin vies d’intercanvi que permetin construir conjuntament una proposta de 

futur compartida des de la cooperació. En aquest sentit, la creació de la xarxa es sosté en la 

possibilitat d’un diàleg creatiu que és, en ell mateix, oportunitat per a la incorporació del més 

femení en la definició de noves polítiques adreçades a millorar la qualitat de la vida.  

  

2. Objectius de la Xarxa: 

 

2.1. OJECTIU GENERAL: Construir una proposta de futur compartida des de la 

cooperació entre les dones de l’àmbit rural i les dones de l’àmbit urbà.  

 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 

2.2.1. Adoptar polítiques de dinamització i reconeixement social del paper de les dones  

en el medi rural.  

 

2.2.2. Intercanviar experiències sobre com impacten les polítiques públiques en la vida 

quotidiana de pobles i ciutats i fer propostes de millora. 

 

2.2.3. Crear i enfortir els canals de comunicació entre les dones que viuen al medi rural 

i les dones de les ciutats per potenciar la seva participació social i política.  

 

2.2.4. Difondre una visió del món en femení, tant del món rural com del món urbà, i fer 

propostes d’acció (política) des d’aquesta perspectiva d’apoderament de les dones, dels 

seus sabers i de les seves experiències. 

 

3. Temàtiques  

- Principi de reconeixement de l’experiència femenina:  

L’experiència del món d’homes i dones és diferent. Els cicles vitals d’unes i dels altres 

han estat paral·lels i aquest fet ha convingut socialment amb l’assumpció de activitats i 

responsabilitats diferents en funció del sexe, el que es coneix com a rols de gènere. 

Dins d’aquest procés, tanmateix, és important destacar el fet que, habitualment, la 

conceptualització oficial que la nostra societat ha elaborat del temps i del treball ha 

estat elaborada a partir de la centralitat del patró masculí, i aquest fet que es origen i 

principi de les desigualtats entre dones i homes, ha invisibilitzat les activitats 

desenvolupades per les dones i ha donat valor social i econòmic – exclusivament – a 

les tasques que han dut a terme els homes. No obstant això,  per poder sostenir la 

vida humana i el món són imprescindibles moltes i diverses activitats, sobretot i 
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principalment, les tasques de cura i l’ anomenat treball domèstic, que han desenvolupat 

principalment les dones. així doncs, convindrem en l’afirmació que les dones tenen 

l’expertesa i el coneixement més sofisticat respecte del que significa el complex procés 

de la reproducció social. Una saviesa de la que no podem prescindir.  

 

Així doncs, el reconeixement de l’experiència femenina significa visualitzar les 

aportacions que les dones han fet i fan en totes les esferes polítiques, socials, 

econòmiques i culturals. En aquest sentit, és important destacar que l’experiència 

femenina no és única: les dones (som) són diferents entre sí, tant pel que fa a la posició 

social i l’experiència viscuda, com des del punt de vista de la procedència o el context 

cultural, l’orientació sexual, l’estat de salut i els projectes de vida. És per això que el 

diàleg entre les dones del món rural i urbà és necessari i imprescindible per poder 

dissenyar sinergies de cooperació i intercanvi i reconèixer la llibertat femenina de viure 

la diferència sexual sense que aquesta sigui titllada com una anomalia que cal esborrar, 

sinó reconeguda com un tret distintiu dels éssers humans ple de riqueses.  

 

Els poders públics han d’emprendre polítiques actives per a reconèixer les dones com 

a subjectes socials i polítics, superant el model androcèntric, per posar a dones i 

homes en el centre de la vida i reconèixer i recuperar les expertesa de les dones.  

 

- Apoderament de les dones:  

Les dones que van participar a la Conferència Mundial de les Dones de Beijing (1995) 

van definir diverses estratègies de transformació de la realitat mundial que les 

discrimina. De totes aquestes propostes destaca l’apoderament de les dones, que 

proposava l’augment de la participació de les dones en tots els processos de pressa de 

decisions i la garantia per accedir als espais i les institucions on es prenen aquestes 

decisions. L’apoderament de les dones té, d’una banda, una dimensió individual com a 

procés mitjançant el qual les dones prenen consciència del seu poder per millorar la 

seva autonomia tant física com econòmica i cultural i conèixer millor les seves 

capacitats i, de l’altra, una dimensió col·lectiva o social, ja que a través de la creació i la 

dinamització de xarxes de dones i del treball cap a objectius comuns, es potencia el 

grau d’intervenció de les dones en tots els àmbits. 

 

En aquest sentit, les eines dissenyades per promoure l’apoderament de les donen 

tenen per objectiu facilitar els processos de comunicació de les prioritats, interessos i 

demandes formulades per les dones – sempre des del reconeixement de la seva 

diversitat – i incorporar-los a l’agenda política. Entre aquestes les eines per a garantir 

els processos d’apoderament de les dones destaquen l’accés a la informació i a la 

formació, la creació de xarxes d’intercanvi i cooperació i la consideració de la constant 

interferència entre els temps productius i els temps reproductius.  
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En el cas de les dones rurals, les condicions “d’aïllament” territorial aguditzen encara 

més la precarietat de la seva experiència laboral, una dificultat de més que és el 

resultat d’un mercat de treball escàs de recursos i articulat a l’entorn d’activitats 

pròpies de sectors econòmics perifèrics i de la manca de recursos i serveis 

institucionals de proximitat. Per aquesta raó, un dels reptes de l’apoderament de les 

dones de l’àmbit rural, passa per aconseguir que les dones tinguin accés als recursos 

necessaris per aconseguir propostes de treball qualitativament adequades i que se’ls i 

reconegui la seva aportació en l’emprenedoria que garanteix la sostenibilitat del medi 

rural. 

 

- Canviar la manera d’anomenar el món: 

Les dones hem contribuït sempre a la construcció de les societats, tot i que 

històricament les tasques que hem desenvolupat i les aportacions que hem realitzat no 

han estat valorades a l’hora de definir les prioritats i prendre les decisions. Tanmateix, 

aquests sabers són ara, en aquest període de crisis i de canvi de paradigma, 

imprescindibles per poder fer front als reptes que com a societat se’ns plantegen. En 

aquest sentit cal posar en valor una bona part de l’experiència, el saber i l’expertesa 

que les dones tenen en relació amb molts aspectes de la vida i àmbits socials.  

 

Un gran pas que s’ha fet en aquest sentit ha estat arraconar l’expressió “la dona”, que 

gairebé sempre portava implícit l’afegit de “el problema de la dona” i començar a parlar 

de les dones i de les polítiques de les dones, enlloc de “les polítiques per a les dones” 

que les assenyalava com a receptores passives i no com a les veritables protagonistes 

de la orientació, la planificació i la pràctica d’aquestes polítiques. I un gran pas que 

queda per fer és situar el treball transversal com a metodologia imprescindible per 

poder incorporar la perspectiva de les dones a totes les polítiques públiques, assumint 

el desafiament que aquesta transformació implica en el canvi de models de treball i de 

prioritats en el marc de les organitzacions i del mercat de treball per incorporar 

l’experiència de les dones i centralitzar la quotidianitat com a eix principals de 

planificació estratègica.  

 

- Sobirania Alimentària:  

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques 

agràries i alimentàries, a protegir i a regular la producció i el comerç agrícola interior 

amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat 

alimentària.  

 

A les dones aquest tema ens implica de diferents maneres. Des de sempre les dones 

hem tingut un paper central en garantir l’alimentació dels nostres fills i filles i hem estat 
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les encarregades de conservar les llavors i la biodiversitat. Les polítiques actuals  

destrueixen les fonts naturals de recursos i també els llocs de treball mentre que per 

altra banda, dupliquen el treball invisible que fem les dones per a garantir l’alimentació 

dels nostres i la sostenibilitat de la vida. 

 

Per això des de fa un temps moltes dones arreu del món estan treballant i reflexionant 

plegades sobre aquest tema per a fer propostes des del punt de vista de l’autonomia 

de les dones i en el camí del reconeixement de que la sostenibilitat de la vida ha de ser 

el centre de l’economia i de la organització de la societat. 

 

En la Declaració de les dones per la sobirania alimentària que va sorgir del Fòrum per 

la Sobirania Alimentària celebrat el febrer del 2007 a Sélingué, una petita població rural 

del sud-est de Malí, les dones ens varem reafirmar com a creadores històriques de 

coneixement en l’agricultura i varem manifestar la nostra voluntat de canviar el món 

capitalista i patriarcal, que prioritza els interessos del mercat per sobre del dret de les 

persones, i  de desenvolupar una nova visió del món construïda sobre els principis de 

respecte, igualtat, justícia, solidaritat, pau i llibertat. 

 

D’acord amb els principis que s’estableixen en aquesta Declaració, des d’aquesta Xarxa 

ens proposem visibilitzar i posar en valor els treballs i els coneixements de les dones 

per tal de transformar el sistema de producció agrícola vigent i definir models més 

sostenibles i més respectuosos amb les persones i el medi ambient, potenciar el 

reconeixement de la producció de proximitat i dels productes autòctons i la 

comercialització de productes naturals, ecològics i artesanals. I es considera 

imprescindible per poder avançar en la gestació d’aquest canvi, fomentar la cooperació 

entre les dones del món rural i del món urbà, per afrontar conjuntament el repte 

d’assolir una producció d’aliments de qualitat i que aquesta producció arribi als 

mercats de les ciutats, per poder abastar tota la població i garantir al mateix temps la 

rendibilitat de l’explotació agrària.  

 

- Corresponsabilitat social:  

Les reflexions i els debats a l’entorn de la situació específica de dones i homes en 

relació amb la corresponsabilitat continuen girant a al voltant de la feina al mercat 

laboral i es pren com a model el del treballador masculí. Aquest universal masculí és la 

referència a partir de la qual s’estructuren els temps, els espais, els drets i les relacions 

socials. Així, quan parlem de treball, gairebé sempre es confon aquesta expressió amb 

l’ocupació, i anomenem treball exclusivament a les activitats que es mercantilitzen i es 

remuneren. Així, obviem de la reflexió els treballs que, sense valor de mercat, són 

imprescindibles per a la vida (reproducció quotidiana) dels sers humans. En aquest 

sentit, l’ocupació ha organitzat el significat del “treball” i dels horaris de la vida a través 
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d’una conceptualització teòrica que no incorpora la perspectiva de gènere i de les 

dones. Per tant, és necessari desplaçar del centre de l’anàlisi l’ocupació per poder 

ampliar i modificar el marc de relacions entre sexes i per poder abordar i trobar 

respostes a les necessitats socials de dones i homes respecte del treball.  

 

- El medi físic: pobles i ciutats 

El tret més característic de la identitat dels nostre pobles i ciutats és l’espai públic. Si 

les dones hem contribuït a la construcció de la societat de forma inqüestionable, també 

és hora que la nostra forma de fer i les necessitats especifiques per al nostre 

desenvolupament es reflecteixin en l’entorn on ens hem de desenvolupar.  

 

El gènere és un element organitzatiu de la societat i afecta les nostres vides des del 

moment de néixer. Aquesta transversalitat que reconeix la diversitat, ens recorda que 

el gènere juga també un paper molt important en la pràctica del plantejament 

urbanístic del nostre entorn. Aquest plantejament, pot contribuir a la igualtat perquè 

pot influir en la localització de les activitats, en la interrelació i la connexió d’aquestes, 

en les condicions i les qualitats dels llocs, en el desenvolupament sostenible i en 

aconseguir que les diferències entre la qualitat de vida purament urbana o rural es 

minimitzin respecte dels inconvenient i es potenciïn en relació amb els avantatges, de 

forma tal que la diferència entre la vida urbana i la rural puguin ser equiparables en 

qualitat i oportunitats per a totes les dones. 

 

Cal identificar les necessitats pròpies de cada espai, per tal que les dones puguem 

intervenir en la distribució del sòl públic, la ubicació d’equipaments, la ubicació de les 

reserves d’espais verds i les xarxes d’infraestructures de forma que la gestió de la vida 

quotidiana es desvinculi de la cartografia, propiciant una mobilitat interna en relació al 

municipi i potenciant el transport públic. Les ciutats i els pobles han de contemplar la 

seguretat, crear unitats ambientals que integrin activitats econòmiques i serveis que 

coexisteixin en l’equilibri i garanteixin la seguretat en la diferència de gènere així com 

garantir una ordenació de qualitat i bellesa que afavoreixin la vida col·lectiva. Amb 

aquesta reflexió la xarxa de dones rurals i urbanes pretén oferir un espai de discussió 

que faciliti la participació ciutadana en la presa de decisions de caràcter urbanístic dins 

del seu entorn municipal, sense  perdre la perspectiva d’allò que s’està construint més 

enllà del seu territori immediat.  

 
- Mobilitat 

 
Fins fa molt poc les polítiques de transports i de mobilitat  han tendit a donar prioritat 

a les relacions amb l’espai i han considerat el temps com a un paràmetre derivat i 

secundari. La societat actual es caracteritza cada vegada més  per la flexibilitat i la 

individualització dels temps, per la disparitat dels models de vida i per la diversitat 
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d’estructures familiars. Tot plegat ha significat importants transformacions en  els 

ritmes de vida quotidians i aquests tenen una repercussió directa en la mobilitat i en 

els temps que hi emprem.  

 
El repartiment dels àmbits públics i privats, de treball de mercat i treball domèstic i de 

cura, entre dones i homes, respectivament, ha condicionat la seva mobilitat, mentre 

que aquesta ha estat concebuda, en la majoria dels casos, de forma bidireccional: de 

casa a la feina i de la feina a casa, seguint el model de desplaçament típicament masculí. 

La planificació dels desplaçaments, sovint, ha girat al voltant del treball de mercat i ha 

exclòs d’altres esferes de la vida de les persones com són les activitats quotidianes i els 

desplaçaments que aquestes requereixen: al centre de salut, als centres ensenyament, 

als llocs d’aprovisionament d’aliments i altres necessitats bàsiques, etc.  

 
El models de mobilitat de les dones són diferents dels models dels homes, molts 

estudis ens ho corroboren.  Les dones fem trajectes més curts però més variats i 

complexos, no són desplaçaments bidireccionals sinó que tenen un traçat més complex 

i multidireccional,  i al mateix temps, tenim més costum d’anar a peu i fem un major ús 

dels transports públics.  Alhora, els  temps de les dones són diferents dels temps dels 

homes perquè aquests temps vénen determinats per les activitats que dones i homes 

fem.  Els horaris de les dones van lligats a les tasques que fan per al desenvolupament 

de la vida quotidiana. Tanmateix, els temps i els horaris canvien al llarg dels cicles vitals 

de les persones i no són els mateixos per a les noies joves, amb unes jornades 

extenses i amb uns recorreguts diacrònics que per a les dones grans que són 

cuidadores, amb unes rutines estrictes i uns temps molt pautats. 

 
Cal apostar, doncs, per uns pobles i ciutats compactes, multifuncionals i diversos, que 

redueixin les distàncies entre activitats i que permetin a la ciutadania tornar a ser, en 

bona part dels seus recorreguts, vianants, fet que a més permet reduir el consum 

energètic i la contaminació. 

 
- Violència masclista 

La violència contra les dones és fruit de la manca de reconeixement d’autoritat i de 

llibertat femenina. En la cultura patriarcal els rols que han de desenvolupar dones i 

homes estan clarament diferenciats i d’acord amb aquest rols establerts les dones i els 

homes son objecte de determinades demandes socials i personals. Així, a les dones 

se’ls exigeix submissió, sacrifici renúncia.... i aquests són els pilars en els quals es 

sustenta la violència masclista, una violència simbòlica que legitima l’ús de la força i la 

vexació i li atorga legitimitat i impunitat social. 

 

La lluita contra la violència masclista passa, doncs, en primer lloc, per concebre les 

dones no com a víctimes sinó com a subjectes i protagonistes, i en segon lloc per 
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donar-los els reconeixement que històricament se’ls deu. I a partir d’aquí desenvolupar 

models d’intervenció integrals que posin les dones en el centre, sempre des del 

respecte a la diferència de les especificitats de cada dona i de la seva trajectòria de 

vida. 

 

Totes les dones, visquin on visquin, han de tenir accés als recursos i serveis necessaris 

per sortir d’una situació de violència, qualsevol dona ha de poder disposar dels 

elements necessaris per poder donar a la seva vida el gir que li permetrà viure amb 

llibertat  i sense pors. Així, els principis que han d’orientar les intervencions dels 

poders públics en l’abordatge de la violència masclista, definits en l’article 7 de la Llei 

5/2008, parlen de la deguda consideració de les particularitats territorials, culturals, 

religioses, personals, socioeconòmiques i sexuals de les dones en situació de violència 

masclista, i també llurs necessitats específiques, amb el benentès que cap particularitat 

no justifica la vulneració dels drets fonamentals de les dones i del treball per assolir la 

proximitat i l’equilibri de les intervencions en el territori, amb una atenció específica a 

les zones rurals. 

 

4. Comissió de Seguiment  

 

 

A omplir per ARCA 

 

 

 


