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1. INTRODUCCIÓ

1. 1. ANTECENDENTS 
EL CONTEXT  

L'any 1978 l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va
aprovar la creació de la Reserva de la Biosfera del Montseny (RBM), un espai integrat a una xarxa
d’espais representatus dels diferents hàbitats del planeta, amb l’objectu de:

 Garantr la diversitat biolggica i culturalb
 Ser un model en l’ordenació del territori i el desenvolupament sostenibleb
 Afavorir la investgació, l’intercanvi de coneixement, l’educació i la capacitaciób

                                      
Una declaració que no té associada cap normatva sobre la legislació sectorial vigent ni és una fgura
normatva d’ordenació del  territori,  perg que demana un compromss  en desenvolupar actvitats
econgmiques equilibrades i respectuoses amb el territori, aixs com realitzar un creixement econgmic
i social d’acord amb els objectus de la RBMb Concretament, com tots els organismes emparats per
les Nacions Unides, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera ha de treballar per l’assoliment dels
objectus per al desenvolupament sostenible (veure fgb 1)b
 
Actualment, la RBM ha engegat una sèrie de projectes, lsnies de treball  i  accions encaminades a
complir  els  objectus 7  i  13  (Transport  públic  i  mobilitat),  els  objectus 5  i  10  (Pla  d'igualtat  de
gènere), els objectus 6 i 14 (Gestó de l'aigua) i els objectus 11 i 12 (Efciència energètca)b I és,
precisament, en aquest context en el que s’ubica el present documentb

Fig. 1: Objectus de desenvolupament sostenible (Agenda 2030) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU)b
Font: ONUb 
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https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny/transport-public-i-mobilitat
https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny/eficiencia-energetica
https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny/gestio-de-l-aigua
https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny/pla-igualtat-genere
https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny/pla-igualtat-genere
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El 2017, any dedicat a la Igualtat de Gènere a la Diputació de de Barcelona, la Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania i la Gerència de Serveis de Parcs Naturals d’aquesta diputació es plantegen
impulsar un Pla d’Igualtat de Gènere al Parc Natural del Montsenyb La seva motvació es basa en dos
grans objectus:

 Promoure la transformació i els canvis en relació als rols de gènere en el món ruralb
 Fomentar el desenvolupament rural sostenibleb

Un pla que pretén posar un èmfasi especial en aquells coneixements, costums, iniciatves o actvitats
econgmiques  de  les  dones  del  Montseny  que  garanteixen  i/o  contribueixen  a  la  conservació  i
divulgació dels valors naturals i culturals d’aquest medi rural i d’aquest espai natural protegitb
 
Una iniciatva que és molt ben rebuda des de la direcció de la Reserva de la Biosfera del Montseny, la
qual  decideix  posar  en  marxa  la  diagnosi  partiipatta  del  Pla  d'Igualtat  de  Gènere  i
Desentolupament Rural Sostenible. Un procés per:

 Promoure en aquest territori la igualtat de tracte i d’oportunitats sense prejudici de gènereb
 Contribuir a l’apoderament de les dones rurals del Montsenyb
 Posar en valor els seus sabers i experiènciesb

Un estudi que comprèn l’anàlisi partcipada de la situació d’igualtat de gènere en relació a la ruralitat
i el desenvolupament sostenible al Montseny (mancances, necessitats, potencialitats i expectatves)b
 
L’àmbit  territorial  d’anàlisi  és  la  Reserva  de la  Biosfera del  Montseny i  els  18 municipis  que en
formen part, essent les dones que hi viuen o hi treballen les principals protagonistesb A més, aquesta
diagnosi també es planteja com una oportunitat de formació, debat i refexió sobre qüestons de
gènere i desenvolupament rural sostenible dins i fora del Montsenyb Per fer la diagnosi s'han tngut
en compte diverses iniciatves i esdeveniments previs relacionats amb les condicions de vida de les
dones  i  altres  subjectes  no  hegemgnics  en  l’entorn  rural  del  Montseny,  com  ara  les  jornades
tècniques Dones del Montseny (2 i 3 de juny 2017) o la celebració del Dia de les Dones Rurals (15
d’octubre)b
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ANÀLISIS PRÈVIES 

Els dies 2 i 3 de juny de 2017 es van celebrar les Jornades Dones del Montseny a la Garriga (veure
Figb 2), que van comptar amb la col·laboració d’altres reserves de la biosfera d’arreu del món que
van exposar els seus programes i on es va fer un taller partcipatu en el què es van fer evidents les
ganes  i  la  necessitat  d’abordar  la  igualtat  de  gènere  en  el  aquest  territorib  Podeu  ampliar  la
informació de les Jornades en aquest enllaçb
 
 
 

Fig. 2: Jornades Dones del Montseny (2-3 de juny de 2017 a la Garriga)b Font: Jornades Dones del Montsenyb
 
Les experiències presentades al llarg del dia 2 de juny van tenir en comú algunes premisses com ara:

 L’amor per la terra, tant des de la vessant més ecologista com des del punt de vista més
territorial o patrigtcb

 El gran valor de la feina femenina en el món rural, tant en treballs més histgricament fets
per dones com en tasques antgament més masculinitzadesb 

 La importància d’incloure la criança en la vida laboral de les dones i dels homes, no com un
impediment  per  a  la  vida  laboral,  sinó  com una tasca  més  a  integrar  en la  mesura  del
possibleb

 La necessitat de fxar la població al territori perquè mantngui les seves caractersstques i el
paper imprescindible de la dona en aquesta fxaciób

 La tradició com a valor a conservar, perg sense que sigui un limitant del progrés de les dones
i les seves comunitatsb I la modernitat/tecnologia com a eina de millora que no ha de fer
perdre el contacte amb la terra i les arrelsb
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La primera jornada va fnalitzar amb l’espectacle  Ellas, agua y tirra, on es posava en valor d’una
manera especial la capacitat de resiliència i la memgria de les dones que han viscut i treballat en el
món rural  canarib  Aquest  espectacle  va  generar  un  debat  sobre  la  necessitat  de  que  les  noves
generacions coneguin els testmonis de les seves avantpassades i d’altres dones que han contribuït a
fer el món que tenimb També es va fer refexionar sobre la manca d’arrelament que les persones
joves, en general, presenten cap als seus orsgens i cap a la seva terrab

El taller partcipatu, realitzat el mat del 3 de juny, va ser dinamitzat per l’equip Empremta&Matriu
(veure Figb3)b  Durant tres hores es van fer algunes dinàmiques de coneixença, es va treballar en
petts grups de manera rotatva entorn a tres preguntes i  es va realitzar un mural col·lectu per
il·lustrar el Montseny que volem al 2030 b

Fig. 3: Fotografes del taller partcipatu del 3 de junyb Font: Jornades Dones del Montsenybb
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Alguns dels resultats i aportacions més signifcatves es destaquen a contnuació:
 

 Què ens ha ressonat de les presentaiions del primer dia?

Tots i totes les partcipants van donar gran importància a l’emoció que els va causar algunes
xerrades del primer diab Estaven d’acord amb el valor que té el treball per la igualtat de gènere,
en l’admiració per les experiències presentades i en la gran feina que encara queda per ferb 

Es va destacar que l’amor per la mare terra ha de ser la base de tot i que hem de treballar per
donar-la a conèixer i defensar-la entre totes i totsb També que cal recuperar el punt de vista
femens i col·laborar conjuntamentb

 Quines són les singularitats del Montseny?

El Montseny són “molts Montsenys” amb una identtat comuna poc treballadab És un espai molt
ric en patrimoni natural i cultural situat entre dues grans ciutats, amb un relleu que provoca cert
aïllament d’una part de la població ja de per si poc nombrosab Cal treballar per unir els i les
habitants de la Reserva de la Biosfera del Montseny, és a dir, afavorir que la població actual i la
que pugui venir de nou “visqui” el Montseny i no només l’”habit”b  

 
 Quines aiiions d’altres territoris són adaptables al Montseny i quines propostes faríeu pel

pla d’igualtat de gènere?

Val a dir que tot i  ser un grup majoritàriament femens i estar parlant tota l’estona d’un pla
d’igualtat de gènere, en molts casos les propostes no van ser estrictament en clau de dona, sinó
encarades al desenvolupament de la societat i a la millora de la qualitat de vida a la RBMb

Es va parlar de millorar la cohesió entre els i les habitants del Montseny i fer accions per generar
un sentment de pertnença a un col·lectu que a dia d’avui  no existeixb  També es va posar
èmfasi en el saber popular en camps com la cultura o l’agricultura, per tal de que no es perdi,
per re-valoritzar-lo i per donar-lo a conèixer a les noves generacionsb A més, es va manifestar la
necessitat que el pla d’acció que es desenvolupi compt amb la població en totes les seves fases,
que es busqui la col·laboració dels lsders naturals de cada poble per trar-lo endavant i que no
sembli una imposició de l’Administraciób 
 
Des del punt de vista del desenvolupament rural, es va proposar que la Reserva de la Biosfera
del Montseny foment una gestó més holsstca del territori, amb la implicació d’homes i dones,
tendint a una agricultura més ecolggica, que treballi perquè el pagament per serveis ambientals
sigui un complement a l’economia local i generi les eines necessàries per facilitar l’intercanvi de
coneixements,  la  millora  tecnolggica sostenible,  la  simplifcació  administratva i  la  promoció
conjunta de productes i serveis mitjançant una marcab
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1.2. MARC LEGAL  
El Pla d’Igualtat de Gènere del Montseny permetrà artcular i avançar en allg establert per plans
d’igualtat municipals i/o polstques sobre desenvolupament rural i/o desenvolupament sostenible,
aixs com abordar la relació dona - medi ambientb
 
A contnuació, es destaquen lleis i documents que aborden aquestes temàtquesb

A NIVELL INTERNACIONAL
 
La  Conteniió per a l’eliminaiió de totes les formes de Disiriminaiió Contra les Dones (CEDAW),
adoptada per les Nacions Unides el 1979 i ratfcada per Espanya el 16 de desembre de 1983, que en
l’artcle 14 fa referència explscita a la situació de les dones rurals, reconeix l’important paper que
exerceixen  i  exigeix  als  estats  signants  que  adoptn  les  mesures  oportunes  per  garantr,  en
condicions d’igualtat, la partcipació de les dones en els processos de desenvolupament rural a tots
els  nivells,  a  més de millorar  el  seu accés als  sistemes de seguretat  social,  fnançament,  serveis
sanitaris, educació i ocupaciób

A la IV Conferèniia Mundial sobre la Dona (ONU) l’any 1995 es va signar la Declaració i Plataforma
d’Acció de Beijing,  un document,  actual  a dia d’avui,  que aborda la situació de les dones en 12
esferes d’especial preocupació i estableix dues estratègies fonamentals per assolir la igualtat entre
dones i homes: la integració de la transversalitat de gènere i l’apoderamentb
 
La resolució del Comitè Internacional de Coordinació del Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB)
de la Unesco, de 28 d’abril de 1978, incorpora el Parc Natural del Montseny a la  Red Mundial de
Resertas de la Biosfera dins del Programa MABb El 12 de juny de 2014, el Consell Internacional de
Coordinació aprova l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montsenyb
 
D’altra banda, la Conferència de Rso +20 (2012) estableix una agenda internacional que desgrana els
objectus de la comunitat internacional en el persode 2016-2030 per a eradicar la pobresa i afavorir
un desenvolupament  sostenible i igualitari: l’Agenda 2030b Aquesta gira entorn a cinc eixos centrals:
planeta, persones, prosperitat, pau i aliances, i està integrada per 17 objeitus de desentolupament
sostenible (ODS), el cinquè dels quals és la igualtat de gènereb
 
A més, el  Conteni sobre la Ditersitat Biològiia de 1992 fa públic el paper de  les  dones en  les
àrees protegides a escala mundial, ressaltant la seva importància en la conservació i ús sostenible de
la diversitat biolggicab 

L'any 2010, la Secretaria del Conveni sobre la Diversitat Biolggica ressalta que: 
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“La responsabilitat de qualsevol iniciatva de conservació de la biodiversitat consisteix a 
garantr que el desenvolupament i implementació de polstques nacionals i internacionals 
de conservació contribueixin a la igualtat a través de la creació de possibilitats i benefcis 
equitatus tant per les dones com pels homes”b 



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

A NIVELL EUROPEU

La Comissió Europea va adoptar el març de 2010 la  Carta de la dona,  en la qual  renova el  seu
compromss amb la igualtat entre els sexes i insisteix en la necessitat d’incorporar la igualtat de tracte
i oportunitats entre dones i homes de manera transversal en totes les seves polstquesb
 
En el  Reglament (CE) 1083/2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatves al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE) i al Fons de Cohesió,
s'incorporen  les  prioritats  comunitàries  en  matèria  de  creixement  econgmic  i  desenvolupament
sostenible, i s'afrma en l’artcle 16 que la Comunitat Europea i els estats membres han de vetllar per
la inclusió de les qüestons de gènere en totes les etapes de l’execució dels fonsb
 
A  la  Resoluiió  del  Parlament  Europeu,  del  5  d'abril  de  2011,  sobre  el  paper  de  les  dones  en
l'agricultura i les zones rurals, es demana a la Comissió Europea que faci una anàlisi en profunditat
de les repercussions de les mesures adoptades en relació a la situació de les dones en les zones
rurals, que es reconegui el paper de la dona en la promoció local de les zones rurals, que es foment
l’esperit emprenedor, que es promogui la partcipació de les dones en els grups d’acció local en el
marc del programa Leader, etcb

Al seu torn, el document Europa 2020, una estratègia per a un creixement sostenible, intel·ligent i
integrador, fa un pas més en la incorporació de la igualtat entre dones i homes a les estratègies
europeesb Es reconeix per part de les insttucions europees la condició indispensable d’abordar la
desigualtat de gènere en el mercat per solventar els problemes relacionats amb l’atur i la pobresa,
entre d’altresb

A NIVELL ESTATAL

La Llei Orgàniia 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efeitta de Dones i Homes , a l’artcle 30 fa
esment  a  la  ttularitat  compartda d’explotacions  agràries  i  també es  planteja  mesures  per  a  la
millora en la formació, l’accés al mercat laboral i a les noves tecnologiesb
 
A la  Llei 45/2007 per al Desentolupament Sostenible del Medi Rural,  es concedeix una atenció
preferent a les dones i  al joventb I és a la Llei  35/2011, de 4 d’oitubre, sobre Titularitat Compartda
de  les  Explotaiions  Agràries,  on  es  desenvolupa  la  ttularitat  compartda  de  les  explotacions
agràriesb 
 
En els objectus del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014‐2016 s’estableix el fet de
“promoure el desenvolupament de les dones en els àmbits rural i pesquer”, i en exercici d’aquest
objectu es desenvolupa el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural (2015‐2018). 

Un pla que considera que:

9

“Les dones que viuen en el medi rural són clau en el desenvolupament sostenible dels
nostres pobles i de la societat en el seu conjunt [i] per garantr aquesta sostenibilitat cal
afrontar les desigualtats que encara pateixen les dones en el medi rural (bbb) i no es vegin
obligades a abandonar el seu medi”b
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A més, alerta de “la singularitat de les dones en el medi rural que demana una atenció especsfca
sobre les seves diferents necessitats i expectatves”b

A NIVELL AUTONÒMIC

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat Efeitta de Dones i Homes  parla explscitament a l'artcle
50 de l'apoderament de les dones del món rural i planteja que la Generalitat “ha de posar en valor la
funció de les dones com a eix estratègic pel desenvolupament rural i ha de vetllar per la presa de
decisions de les dones com a mesura per lluitar contra la despoblació, l'escassa presència de dones i
l’empobriment en l'àmbit rural”b
 
A més, el Programa de les Dones del Món Rural i Marítm 2016-2020, esmenta que:

A

L'ÀMBIT DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY

D’acord amb el  Deiret Legislatu 1/2005, de 25 de juliol, pel qual s’aprova la  Llei d’Urbanisme i
altres legislacions urbansstques, promogut per les diputacions de Barcelona i Girona, i amb el suport
dels 18 municipis del parc, s’aprova el Pla Espeiial del Pari Natural del Montseny, l’11 de desembre
de 2008b
 
En el Pla d’Aiiió del Montseny 2009-2013 de la Red de Reservas de Biosfera Española (RRBE), es
contempla la  partcipació com un component estructural,  tal  com recull,  per exemple, l’objectu
10b1: 

En aquest pla també es dona importància a la necessitat d’incrementar el coneixement integral de la
RBM, per exemple, realitzant estudis ecolggics, catàlegs d’elements etnogràfcs i culturals o donant
reconeixement i recuperant les cultures locals i el seu patrimoni (objectu 14b1b3)b En aquest sentt,
s’expressa  “la  voluntat  de  compartr  dades,  informació,  experiència  i  coneixementsbbb  de  cara  a
complir amb el paper de lloc d’aprenentatge pel desenvolupament sostenible” que té la Reserva de
la Biosfera del Montsenyb
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“Neix  d'una  doble  sensibilització,  d'una  banda  recull  la  voluntat  polstca  i  tècnica
d'incorporar  la  transversalitat  de  gènere  en  les  polstques  del  Departament  i,  d'altra
banda, per l'existència de la  Resoluiió 671/VIII de 14 d'abril de 2010 del Parlament de
Catalunya que insta al Govern a realitzar un pla interdepartamental de les dones del món
rural i en especial de la pagesia”b

“S’haurà  de  realitzar  un  procés  de  planifcació  partcipatu,  (bbb)  garantnt  una  'gestó
partcipatva', especialment en el cas de comunitats tradicionals, locals i indsgenes”b 
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1.3. CONTEXT SOCIOECONÒMIC I TERRITORIAL
CONTEXT GEOGRÀFIC I TERRITORIAL

Com  ja  hem  comentat  abans  (punt  1b1b),  l’àmbit  geogràfc  de  la  diagnosi  comprèn  les  30b120
hectàrees de la  Reserva de la  Biosfera del  Montsenyb Un territori  situat a la  Serralada Prelitoral
Catalana, que es distribueix entre les provsncies de Barcelona i Girona, i que inclou 18 municipis de
les comarques d’Osona, la Selva i el Vallès Oriental (veure Figb 4 i 5)b Com a elements geogràfcs que
delimiten el seu emplaçament, hi ha la Depressió Prelitoral al sud i a l’est, la Vall del riu Congost a
l’oest, la Plana de Vic al nord-oest, les rieres Major i d’Arbúcies al nord i el riu Tordera al nord-estb A
més, està separat de les Guilleries per una fracturab

Osona (22,24%) Vallès Oriental (55,82%) La Selta (21.94%)

PROVÍNCIA DE BARCELONA PROVÍNCIA DE GIRONA

1b El Brull
2b Seva

3b Aiguafreda
4b Campins
5b Cànoves i Samalús
6b Figaró Montmany
7b Fogars de Montclús
8b Gualba
9b La Garriga
10b Montseny
11b Sant Esteve de 
Palautordera
12b Sant Pere de Vilamajor
13b Tagamanent

14b Arbúcies
15b Breda
16b Riells i Viabrea
17b Sant Feliu de Buixalleu

 
 

PROVÍNCIA DE GIRONA

              18b Viladrau

Fig. 4: Taula amb els municipis inclosos a la Reserva de la Biosfera del Montsenyb 
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Fig. 5: Mapa de la Reserva de la Biosfera del Montsenyb Font: Diputació de Barcelona
 

El Montseny està consttuït per tres conjunts muntanyosos ben diferenciats: el Pla de la Calma, el
turó de l'Home i les Agudes i el turó de Matagallsb El turó de l’Home, de 1b706 metres d’alttud, és el
cim més elevatb  Aquests tres conjunts estan units entre si per collsb  El  Pla de la Calma és un dels
contraforts del massss i està situa prop del riu Torderab 

L’àmbit  de  la  Reserva està  delimitat  també per  algunes  grans  infraestructures  de  comunicació:
l’autopista A-7 internacional Barcelona-La Jonquera i la carretera C-35 entre Granollers i Hostalric,
ambdues situades al sud, i a l’oest, l’Eix Transversal (C-25) al nord que uneix Lleida i Gironab També
destaquen les lsnies de ferrocarril amb estacions a municipis del Montseny:  el tren d’alta velocitat
entre Barcelona i Perpinyà, la lsnia internacional entre Barcelona i Montpeller, la lsnia de distància
mitjana entre Barcelona i Portbou, aixs com les lsnies de rodalies R2 Sant Vicenç / Vilanova-Maçanet i
C3 l’Hospitalet-Vic (VVAA, 2014, 15)b
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Per contextualitzar les possibles intervencions sobre el territori necessitem fer una mirada al tpus
de ttularitat que caracteritza el sglb Aqus tenim un quadre on es classifca el tpus de ttularitat a
nivell de regió del Parc Natural del Montseny:

Titularitat pública (Diputació de 
Barcelona) 

3.814,19 ha (12,28%)

Titularitat pública (Diputació de Girona)
361,22 ha (1,16%)

Titularitat pública (Generalitat de 
Catalunya)

279,54 ha (0,90%)

Titularitat privada 26.608,95 ha (85,66%)

Fig. 6: Diputació de Barcelona, 2015, 10b

Al massss del Montseny podem trobar un mosaic de diferents formes d’ocupació del sgl en relació al
tpus d’habitatges i al tpus de poblamentb Com a d’altres regions rurals de Catalunya:

Aquest massss ha gaudit d'una gran estma popular des de fa més d'un segle, per raó de les seves
riqueses paisatgsstques, naturals i  histgriquesb Una gran part d'aquest massss  es correspon amb
l'Espai Protegit del Parc Natural del Montseny, establert l'any 1977 i gestonat per la Diputació de
Barcelona des de llavors (Font: Wikipedia)b Fins l'any 1977, el Montseny no va ser classifcat com a
Parc Natural, gràcies al treball  del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelonab Com a
ratfcació de l'interès de la zona, el 28 d'abril de 1978, el Programa Home i Biosfera de la UNESCO va
declarar aquest parc Reserva de Biosfera, entrant a formar part d'una xarxa internacional de zones
protegides representatves dels principals tpus d'ecosistemes mundialsb
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“El poblament disseminat es pot considerar l’hàbitat 'rural' per excel·lència en el sentt
d’una  residència  difusa  i  quasi  desapareguda  enmig  dels  camps  i  boscosb  (bbb)  En  la
distribució del poblament disseminat a Catalunya, el dels masos tpics de la Catalunya
Vella i les àrees prepirinenques s’acompanya d’un poblament disseminat 'agrscola' més
contemporani,  com  el  de  l’Horta  de  Lleida  i,  sobretot,  d’un  poblament  més  recent
urbanita en urbanitzacions difuses prgximes a la costa o a la Cerdanya” (Aldomà, 2009,
23)b

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Montseny
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MEDI NATURAL 

A causa d’aquesta elevació i de les diferències d’humitat i temperatura que presenta, a  la Reserva es
pot trobar una nombrosa varietat d’hàbitats que defneixen una biodiversitat única a la regiób Una
diversitat territorial que queda refectda al Pla Espeiial d’Ordenaiió del Medi Físii i el Paisatge del
Pari Natural del Montseny (1977), el qual estableix la següent zonifcació: 

 Zona de reserva natural (8,38%)b
 Zona d’alt interès natural, ecolggic i paisatgsstc (20,82%)b
  Zona d’interès natural (70, 80%)b  


Al massss del Montseny la major part de la fora es correspon a espècies de la conca mediterrània,
tot i que a alguns indrets es poden trobar elements corresponents d’ambients subalpins o de regions
eurosiberianes  i  atlàntquesb  A  més  dels  espais  oberts  mediterranis,  trobem  boscos  dels  tpus
centreeuropeus, amb espècies com el faig, el roure de fulla gran, l’avet, el castanyer, la blada, el boix
grèvol, el corner, l’arç blanc o la moixerab (Font: Parcs de Catalunyab Xarxa de Parcs Naturals)b 

La fauna del Montseny, en estreta relació amb la distribució de la vegetació, es caracteritza també
per l’existència d’espècies tpiques de terres centreeuropees a les zones altes del massss i per la
fauna prgpia d’ambients mediterranis més meridionals a les parts baixesb Per exemple, a l’alzinar
trobem el senglar, la guineu, la geneta i la rata cellarda, entre els mamsfers més coneguts; l’astor, el
gaig o el pit-roig, entre les aus més comunes, i diversos tpus d’amfbis, rèptls i peixosb

El  tritó  del  Montseny  (Calotriton  arnoldi)  representa  l’espècie  més  emblemàtca  per  ser  l’únic
exemple de vertebrat endèmic del Montseny i  de Catalunya, i  és també l’única espècie d’urodel
endèmic d’Espanya (Font: Parcs de Catalunyab Xarxa de Parcs Naturals)b     

CONTEXT DEMOGRÀFIC 

DADES RELLEVANTS

 Poblaiió total i densitat de poblaiió per muniiipis

Atenem a l’indicador més utlitzat per defnir la ruralitat, la densitat demogràfca, que representa la
intensitat de la presència humana en un territorib   La mesura més universal és la de la població
resident  per  quilgmetre  quadratb  En  països  “desenvolupats”  es  considera  normalment  els  100
habitants per quilgmetre quadrat com una xifra rodona que marca els lsmits de la ruralitatb Tot i aixs,
fns als 500 habitants es poden donar situacions ambivalents i possibles llindars de defnició de la
ruralitat (Aldomà, 2009, 27)b
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https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/flora-definicio
https://parcs.diba.cat/web/montseny/fauna
https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/flora-definicio
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NOM MUNICIPI COMARCA POBLACIÓ
(2016)

SUPERFÍCIE
(km2)

DENSITAT
(hab/km2)

Aiguafreda Vallès Oriental 2467 7,9 312,28

Arbúiies Selva 6380 86,2 74,01

Breda Selva 3722 5 744,4

Campins Vallès Oriental 470 7,3 64,38

Cànotes i 
Samalús Vallès Oriental 2873 29,2 98,39

El Brull Osona 263 41 6,41

Figaró i 
Montmany Vallès Oriental 1092 15 72,8

Fogars de 
Montilús Vallès Oriental 462 39,7 11,63

Gualba Vallès Oriental 1426 23,3 61,20

La Garriga Vallès Oriental 15912 18,8 846,38

Montseny Vallès Oriental 320 26,8 11,94

Riells i Viabrea Selva 3927 27 145,44

Sant Estete de 
Palautordera Vallès Oriental 2599 10,6 245,19

Sant Feliu de 
Buixalleu Selva 799 61,9 12,91

Sant Pere de 
Vilamajor Vallès Oriental 4257 34,7 122,68

Seta Osona 3446 30,4 113,35

Tagamanent Vallès Oriental 316 43,4 7,28

Viladrau Osona 1030 50,7 20,31

Fig. 7: Densitat demogràfca als municipis de la RBMb Font: Elaboració prgpia a partr de dades de l' Insttut
d'Estadsstca de Catalunya (IDESCAT)b
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Veiem que els municipis amb menor densitat demogràfca són el Brull  i  Tagamanentb Dels divuit
municipis  que  conformen  la  Reserva  de  la  Biosfera  del  Montseny,  11  estan  per  sota  dels  100
habitants  per  quilgmetre  quadrat,  i  entrarien  llavors  dins  la  categoria  d’àrees  rurals  per  poca
densitat de poblaciób A part d’aquests, hi ha cinc municipis que es troben per sota dels 500 habitants
per quilgmetre quadrat, formant part d’aquesta categoria ambivalent que marcaria el llindar màxim
de la ruralitatb De tots els municipis de la Reserva, només dos, la Garriga i Breda, estan densament
poblats per sobre dels 500 habitants per quilgmetre quadratb 

 Poblaiió muniiipal per sexe

NOM
MUNICIPI COMARCA POBLACIÓ

(2016)
% HOMES % DONES

Aiguafreda Vallès Oriental 2467 47,51 52,49

Arbúiies Selva 6380 51,69 48,31

Breda Selva 3722 49,67 50,32

Campins Vallès Oriental 470 52,34 47,65

Cànotes i 
Samalús

Vallès Oriental 2873 50,54 49,46

El Brull Osona 263 53,99 46,01

Figaró i 
Montmany Vallès Oriental 1092 49,26 50,73

Fogars de 
Montilús

Vallès Oriental 462 53,03 46,97

Gualba Vallès Oriental 1426 50,35 49,65

La Garriga Vallès Oriental 15912 48,56 51,43

Montseny Vallès Oriental 320 51,87 48,12

Riells i Viabrea Selva 3927 51,51 48,48

Sant Estete de
Palautordera Vallès Oriental 2599 49,13 50,86

16



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

Sant Feliu de 
Buixalleu Selva 799 52,19 47,81

Sant Pere de 
Vilamajor

Vallès Oriental 4257 50,1 49,89

Seta Osona 3446 50,31 49,68

Tagamanent Vallès Oriental 316 53,79 46,2

Viladrau Osona 1030 50,29 49,71

TOTAL 51761 49,89 50,1

Fig. 8: Població per sexe dels municipis de la RBMb Font: Elaboració prgpia a partr de dades de l’IDESCATb

Veiem  que  no  existeix  cap  biaix  especialment  remarcable  de  gènere  en  quant  al  grau  de
masculinització als municipis de la RBMb Aixg no entra dins dels anàlisis d’altres regions rurals on el
despoblament per part, sobretot, de les dones joves és cada cop més preocupantb Algunes de les
causes  de  les  diferències  en  aquest  sentt  de  la  Reserva respecte  a  altres  regions  rurals  o  de
muntanya probablement es deuen a la seva proximitat amb la metrgpolis de Barcelona i amb lsnies
de comunicació importants com les vies de tren de rodalies o l’AP-7 i la C-17, que fan que l’aïllament
d’aquesta zona sigui menys acusat que en d’altresb 

 Etoluiió de la poblaiió en el temps 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
38b009 38b867 41b273 43b220 44b516 46b163 47b720 49b436

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
50b626 51b157 51b345 51b612 51b857 51b791 51b881 49b745

Fig. 9:  Font: Diputació de Barcelona, 2015, 9-10b

Al 2016, la població total als municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny era de 51b761
habitantsb La tendència en els últms anys ha estat cap a l’augment progressiu de la població als
municipis  de  la  RBM,  excepte  entre  els  anys  2013  i  2015,  quan  es  va  produir  una  disminuciób
L’augment  va  ser  especialment  signifcatu durant  els  primers  anys  de la  dècada dels  2000,  per
després estabilitzar-se en una mitjana de 100 o 200 habitants més cada anyb 

Aquest augment demogràfc no ha estat sempre aixs:
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CONTEXT ECONÒMIC I OCUPACIONAL  

 Aittitat eionòmiia per seitors (2017)

Fig. 10: Actvitats econgmiques segons sectorb Font: Elaboració prgpia a partr de dades de l’IDESCAT (2017)b

Aqus veiem que el desenvolupament econgmic actual a la Reserva de la Biosfera del Montseny es
fonamenta principalment  en el  sector  serveis,  amb una presència  de més del  70% del  total  de
l’actvitat econgmica, mentre que la indústria i  la construcció sumen un 24%, i el sector agrscola
representa tan sols poc més del 4% de l’actvitat econgmicab 

Aixg es correspon amb l’evolució de les últmes dècades, durant les quals es va donar la crisi del
sector primari, de l’agricultura de muntanya, la ramaderia extensiva i l’explotació forestal, ja que “la
seva rendibilitat i  compettvitat al mercat resulta molt difcil”, passant a “la substtució d’aquest
sector pel sector terciari, dedicat a proveir serveis als visitants” (VVAA, 2014, 17)b No obstant aixg,
“el sector primari (bbb) està per damunt de la mitjana del conjunt de Catalunya (2,46%), i la superfcie
forestal  ordenada (bbb)  amb un pla de gestó (41,37%),  està  molt  per  damunt  d’aquesta mateixa
proporció aplicada al total de la superfcie forestal catalana (10,81%)” (Ibsd, 17)b 
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“La crisi de les actvitats agràries i l’oferta d’ocupació i de possibilitats d’accés als serveis
de les ciutats i als seus cinturons industrials [van provocar] un buidat demogràfc, que [es
va començar] a corregir en les darreres dècades del segle passat, al mateix temps que es
[desenvolupava]  el  sector  terciari  i  es  [milloraven]  les  comunicacionsb  En  el  cas  del
Montseny, es [va perdre] població dins l’àmbit del parc (petts nuclis urbans i població
rural  disseminada),  en benefci  de  l’Àrea Metropolitana  de Barcelona  i  dels  mateixos
municipis  del  parc,  que tenen els  nuclis  a  les zones plantes i  ben comunicades de la
perifèria de l’espai protegit” (VVAA, 2014, 16)b
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 Aittitat i impliiaiió laboral de la dona 

Com podem veure a les gràfques següents, a partr de les dades dels municipis de la Reserva de la
Biosfera del Montseny, la presència de les dones al món laboral formal és inferior a la dels homesb
Les dones inscrites a l’atur representen un 56% del total de persones aturadesb Les dones afliades al
règim de la Seguretat Social en qualitat de treballadores representen un 45,4% del total de persones
afliadesb Aixg es correspon amb la tendència general de menor presència de les dones al mercat
laboralb A més, podem contrastar aquestes dades amb les dades que indiquen que “del milió i mig de
dones ocupades a Catalunya, un 82% treballen al sector serveis (2007)b (bbb) [L’]ocupació als serveis és
partcularment intensa a les comarques tursstques de costa i muntanya” (Aldomà, 2009, 73)b A més,
sabem que “[a] les ciutats pettes i mitjanes hi ha una ocupació femenina signifcatva a la indústria i
l’ocupació femenina en el sector agrari adquireix certa rellevància en els municipis més petts, perg
no deixa de ser molt reduïda” (Ibsd, 75)b

Tradicionalment, s’ha associat la baixa actvitat de les mateixes “amb un comportament conservador
de la dona a les àrees rurals, que prefereix exercir de mestressa de casa, mentre ajuda en algunes
feines de l’explotació” (Ibsd, 72)b No obstant aixg, aquesta visió “té avui dia un pes més aviat reduïtb
Segurament caldria apuntar més a la manca d’oportunitats laborals de determinats territoris,  les
comarques que encara no han desenvolupat un sector de serveis important, que al manteniment
d’unes pautes d’actvitat de gènere conservadores” (Ibsd, 72)b

Aixs  doncs,  veiem que el  procés de terciarització que s’ha donat a les àrees rurals  es correspon
també amb la tendència de les dones a incorporar-se cada cop més, amb tots els reptes que aixg
implica, en el món laboralb “En l’àmbit laboral [de l’àmbit rural], les oportunitats de treball femens
estan molt marcades pel desenvolupament del sector serveis (bbb); l’actvitat i la iniciatva femenines
juguen un paper de primera importància en el desenvolupament de l’anomenat turisme rural i en les
ocupacions a l’Administració, mentre que els hi queda un gran cams per recórrer en l’àmbit agrari, de
les artesanies o de la  petta indústriab  D’altra banda, la  feble densitat  de les àrees rurals,  en la
mesura que limita la prestació de serveis públics i privats, juga molt en contra de la compatbilitat de
les obligacions familiars i la vida laboral” (Ibid, 72)b
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Fig. 11: Taxa d’atur segons gènereb Font: Elaboració prgpia a partr de dades de l’IDESCAT (2017)b 

Fig. 12: Nombre d’afliats a la SS segons gènereb Font: Elaboració prgpia a partr de dades de l’IDESCAT (2017)b
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CONTEXT ADMINISTRATIU   

Les  Administracions  gestores  del  parc  són  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Diputació  de  Gironab
Existeixen dos grgans de partcipaciób Un d'ells és el Consell  Coordinador,  que pretén garantr la
partcipació i col·laboració en la gestó de l’espai protegit de les diferents administracions públiques
amb competències especsfques en aquest àmbit territorial i de les organitzacions professionals o
especsfques  directament  interessades  en  la  gestó  de  l’espai  naturalb  L'altre  és  la  Comissió
Consultva, consttuïda pels representants dels ciutadans que, per raó de la seva actvitat econgmica
o per la voluntat de partcipar en els afers públics, volen tenir una partcipació més actva (Diputació
de Barcelona, 2015, 20)b

Fig. 13: Organigrama Parc Natural del Montsenyb Font: Diputació de Barcelona, 2015, 22b

Llegenda  (per  ordre  alfabèti): DiBa:  Diputació  de  Barcelonab  DiGi:  Diputació  de  Gironab  DTE:
Direcció  Territorial  Orientalb  DTN:  Direcció  Territorial  Nordb  DTW:  Direcció  Territorial  Occidentalb
OAJ:  Ofcina Administratva i  de Suport  Jursdicb  OTAT: Ofcina Tècnica d’Acció Territorialb  OTPAT:
Ofcina Tècnica de Planifcació i Anàlisi Territorialb OTPMIF:Ofcina Tècnica de Prevenció Municipal
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d’Incendis Forestalsb Pers: Personalb T: Tècnic/Tècnicab UGF: Unitat de Guarderia Forestalb UMOS:
Unitat de Manteniment, Obres i Serveisb UPEA: Unitat d’Ús Públic i Educació Ambientalb UPP: Unitat
de Programació Pedagggica i Divulgaciób USI: Unitat de Suport a la Informaciób Ut: Unitatb

Paris: FOX: Parc del Foixb GRF: Parc del Garrafb GUI: Espai Natural de les Guilleries-Savassonab MCO:
Parc  del  Montnegre  i  el  Corredorb  MSY:  Parc  Natural  del  Montsenyb  MTQ:  Parc  del  Castell  de
Montesquiub OLE: Parc d’Olèrdolab SLI: Parc de la Serralada Litoralb SLL: Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obacb SMA: Parc de la Serralada de Marinab 
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1.4. OBJECTIUS
Aquest pla persegueix la defnició d’accions encaminades a dos grans objeitus: 

OG1: Promoure la transformaiió en relaiió els rols de gènere en el món rural.
Partm de la premissa que les dones, i altres subjectes no hegemgnics,  pateixen una
doble  discriminació  en  el  medi  ruralb  El  pla  vol  permetre  la  seva  visibilització  i
apoderament, la detecció de mancances, necessitats i expectatves; i alhora busca
defnir propostes encaminades a millorar-ne la qualitat de vidab

OG2: Fomentar el paper de les dones en el desentolupament rural sostenibleb  
Posem  l’èmfasi  en  aquells  coneixements,  costums,  iniciatves  o  actvitats
econgmiques de  les  dones  del  Montseny que  garanteixen  i/o  contribueixen  a  la
conservació i divulgació dels valors naturals i culturals d’aquest medi rural i d’aquest
espai natural protegitb 

Per a assolir aquests objectus generals ens plantegem els següents objeitus espeiíiis: 

OE1: Identfcar diferències i desigualtats de gènere en la població de la RBM i el paper
especsfc de les dones en relació amb la RBMb 

OE2: Defnir recomanacions per a futures intervencions en clau de gènere en les àrees
protegidesb

OE3: Fomentar el debat vers la igualtat de gènere i les àrees protegidesb

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ

Per tal d’assolir els objectus s’han dut a terme les següents tècniques d’investgació:

Grup de treball

Entrevistes en profunditat

Qüestonari a la població del Montseny

Qüestonari als equips tècnics dels municipis del Montseny
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GRUP DE TREBALL 

Des  d’un  inici  es  confgura  un  Grup  de  Treball  format  per  personal  tècnic  de  les  diverses
administracions implicades i agents clau del territorib  Actualment està format per unes 25 persones
que estan fortament il·lusionades i implicades amb la propostab Les funcions assignades al Grup de
Treball són les següents:

1 Identfcar agents i aspectes clau del territori b

2
Identfcar necessitats i recursos existents a l’àmbit de la RBM en temes d’igualtat
de gènereb

3
Fer  aportacions  i  propostes  de  millora  als  documents  presentats  per  l’equip
redactorb 

4 Col·laborar en la realització dels qüestonaris adreçats a la ciutadaniab

Gràcies  a  la  bona resposta  del  Grup de Treball  es  va  replantejar  la  difusió  del  qüestonari  a  la
població del Montseny; en lloc de basar-se únicament en la campanya de comunicació per xarxes
socials i correu electrgnic, es va comptar amb la partcipació actva del Grup de Treball per difondre
el qüestonari  i realitzar-lo en el seu entorn properb Aquesta tasca va facilitar poder aconseguir un
nombre destacat de qüestonaris i va ajudar a difondre el pla d'igualtatb

ENTREVISTES 

Per analitzar les percepcions i representacions de la població de la RBM sobre el gènere, aixs com la
seva percepció sobre la ruralitat al Montseny, s'ha emprat una tècnica qualitatva: les entretistes en
profunditatb 

El  guió de l’entrevista s'ha dividit  en tres blocs:  l’experiència personal  de l’entrevistada, la  seva
percepció del subjecte de dona rural de Montseny i la seva percepció sobre el territori i les seves
possibilitatsb A més, s’oferia l'opció de compartr relats de cultura popular en relació al Montsenyb
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OG Recollir coneixement i experiències de dones rurals de la RBM i reconèixer el seu
valorb

OE1 Visibilitzar l'experiència, sabers i cosmovisió de les dones rurals de la RBMb

OE2 Defnir la relació pràctca entre dona i ruralitat a la RBMb

OE3 Donar  veu  a  les  dones  en  relació  al  percepció  de  difcultats,  problemàtques
rurals i petcions a les insttucionsb

OE4 Recollir relats de la cultura popularb 
 

S’han entrevistat  10 dones que, per la  seva implicació en el teixit  del territori  o experiència,  es
consideren rellevants per a la diagnosib Totes elles són de diferents edats, municipis i perfls diversos
(situació laboral, econgmica, relació amb la RBM, temps i motus de residència, etcb): 

 ENTREVISTA
DA MUNICIPI EDAT RAÓ PER LA QUAL LA SELECCIONEM

Júlia Tagamanent 15 a 19 Ha crescut i viscut sempre en masia aïlladab

Rosa Riells i 
Viabrea

40 a 49 Propietària d'una masia a Riells i d’una petta 
fnca forestalb

Laia Tagamanent 40 a 49 Viu en masia aïllada i era nouvinguda quan va 
arribarb

Maria Anna Seva 40 a 49 Propietària forestal i regidora ajuntament de 
Sevab

Sslvia Montseny 30 a 39 Gestona la formatgeria Can Gorgsb

Angelina Sant Feliu de
Buixalleu

70 a 79 Propietària forestal i del restaurant Can Puigb

Margarida Montseny 70 a 79 Alcaldessa de Viladraub
Maria Montseny 70 a 79 Antga masovera de Font Martnab

Mercè Sant Pere de
Vilamajor

50 a 59 Molt connectada a col·lectus locals de lluites 
socials i creixement espiritualb
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Mercè Arbúcies 70 a 79 Dona de Barcelona casada amb un pastor del 
Montsenyb

Magda Cànoves i 
Samalús

70 a 79 Micro-empresària de turisme ruralb

Carola Aiguafreda 50 a 59 Especialista en cultura i literatura catalanab

Heda Tagamanent 30 a 39 Viu en una masia aïllada, practva l'autogestó 
i fomenta la comunitat ruralb

QÜESTIONARI A LA POBLACIÓ DE LA RBM 

 Per a ionèixer el model emprat tegeu Annex 1
 Públii destnatari: població que viu a l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny o

municipis propersb 

 Al llarg del document l'indicarem amb el ssmbol:

 Objeitus:  

Conèixer quina relació hi ha entre les persones que habiten el territori i la sostenibilitat
de la vida al Montsenyb 

Identfcar els principals reptes i fortaleses de la qualitat de vida a la RB  del Montseny 

 Partiipaiió:
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Hi ha un gran nivell de partcipació de les dones en l’enquesta, ja que composen un 77% del totalb
D’altra banda, s’ha de destacar que un 1% no s’identfca en un sistema identtari de gènere de
forma  binària,  i  s’exclou  d’aquesta  classifcaciób  Aquesta  forma  d'identtat  encara  ara  està
estgmattzada i exclosa socialment, aixs que no sorprèn que la partcipació o la forma de identfcar-
se sigui minoritàriab Aixs mateix, un 1% no ha volgut mostrar o identfcar la seva identtat de gènereb 

En relació a la edat, i ha una major partcipació entre els 35 i els 55 anys, en concret les dues franges
completen  un  60%  de  la  partcipació  en  l’enquestab  En  les  dues  puntes  d’edat  trobem  menys
partcipació,  on les persones menors  d’edat representen un 3% i  les majors  de 65 anys un 8%,
aquests valors representen 7 i 18 persones, respectvamentb 

Les persones enquestades es distribueixen en la totalitat del territori de la Reserva de la Biosfera del
Montseny en els  diferents  municipis,  essent  Campins  i  La  Garriga  els  municipis  amb una major
partcipaciób Per altra banda, hi ha un total de 19 municipis on només hi ha hagut la partcipació
d'una personab Hi ha persones enquestades que viuen a municipis fora de la Reserva de la Biosfera
del Montseny, perg que han respost per altres formes de vinculació que tenen amb aquest territorib 

Aiguafreda 16
Ametlla del Vallès 1
Arbúcies 15
Arenys de Munt 1
Barcelona 6
Bigues i Riells 1
Breda 3
Campins 26
Cànoves i Samalús 3
Cardedeu 1
Centelles 2
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El Brull 7
Figaró i Montmany 10
Fogars de Montclús 19
Gualba 1
Hospitalet de Llobregat 1
Hostalric 1
La Garriga 20
Manlleu 1
Marata 1
Montseny 7
Riells i Viabrea 5
Sant Celoni 14
Sant Esteve de Palautordera 14
Sant Feliu de Buixalleu 7
Sant Hilari Sacalm 1
Sant Marts de Centelles 3
Sant Pere de Vilamajor 12
Santa Maria de Palautordera 5
Seva 7
Tagamanent 7
Taradell 1
Tona 1
Vallgorguina 1
Vic 1
Viladrau 5
Vilobs d'Onyar 1
TOTAL GENERAL 228

Alhora, la majoria de persones resideixen en el propi nucli urbà del municipi, sent un 51% de les
persones enquestadesb Al mateix temps, la partcipació més baixa prové de les residències en barris
o dobles residències, que correspon a una valor d'una persona cadascunab 
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QÜESTIONARI TÈCNIC

 Per a ionèixer el model emprat tegeu Annex 2

 Públii destnatari:  Personal tècnic o polstc de les adminsitracions locals dels municipis que

pertanyen  a  la  RBM  i  personal  del  PN-RB Montsenyb

 Al llarg del document l'indicarem amb el ssmbol:
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 Objeitus:  

Conèixer els recursos i polstques d’igualtat d’àmbit municipal i comarcab 

Compartr i completar informacions sobre la situació de les dones i el medi ruralb 

Recollir propostes i reptes pel Pla d’Igualtat de la RBMontsenyb 

Recollir les percepcions sobre la Igualtat de gènere i el medi rural del personal tècnicb

Conèixer la transversalitat de les polstques de gènere i el treball en xarxab

 Partiipaiió:

Hi ha 58,3% de partcipació de dones i 41,7% d’homesb Cap persona que s’ha identfcat amb persona
no binàriab
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En relació a la edat, hi ha una major partcipació entre els 36 i els 55 anys, en concret la franja de 36-
45 (31,4%) i la de 46-55 (42,9%)b Les persones de menys de 25  representen un 2,9%  i les d’entre 56
i 65 anys, un 8,6%b

Les persones enquestades es distribueixen en la totalitat del territori de la Reserva de la Biosfera del
Montseny en els diferents municipis, sent Campins, Viladrau i Fogars de Montclús els municipis amb
una major partcipaciób 

Per altra banda, hi ha un total de 9 municipis on només hi ha hagut la partcipació de 1 personab 

Campins 4

Viladrau 4

Fogars de Montclús 4

El Brull 2

Seva 2

Riells i Viabrea 2

Figaró i Montmany 1

Sant Pere de Vilamajor 1

Breda 1

Tagamanent 1

La Garriga 1
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Montseny 1

TOTAL GENERAL 26

També la distribució d’àrees de treball dins de l’administració s’ha repartt en més d’onze àrees de
treball repartdes entre administracions locals i el PN RB Montsenyb

Serveis socials 6

Medi ambient 5

Territori 2

Guarda forestal 3

Administració 2

Alcaldia 2

Igualtat 2

Punt d’informació 1

Cultura 1

Desenvolupament local 1

Sense especifcar 7

TOTAL GENERAL 32
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1.5. MARC CONCEPTUAL
Promoure canvis en les relacions i rols de gènere i incentvar el desenvolupament rural sostenible
són els objectus generals que persegueix aquest plab Apostem per la necessitat de concebre’ls en
relació, com a formes d’abordar el repte de posar la vida al centre del territori comprès en la Reserva
de la Biosfera del Montsenyb Altrament dit, són dues mirades de la sostenibilitat que ens permeten
aiostar-nos a tenir iura de la tida (en sentt ampli), des de dues disciplines que sovint treballen per
separatb

 
Amb l’expressió “posar la vida al centre” ens referim a la vida que val la pena ser viscuda: la vida del
planeta, dels ecosistemes naturals i socials que hi vivimb La vida, doncs, no com a quelcom abstracte
o msstc, sinó en totes les seves facetes i expressionsb Abordar la centralitat de la vida en un territori
concret, al Montseny, comporta identfcar les necessitats i desitjos existents, i  defnir i posar en
marxa aquelles formes d’organització i funcionament que garanteixin la cura i el benestar per a totes
les persones i la naturab

ECODEPENDÈNCIA I INTERDEPENDÈNCIA: DOS CONCEPTES CLAU   

Des  de  les  mirades  crstques  dels  eiofeminismes  i  es  eionomies  feministes,  els  processos  de
sostenibilitat de la vida no són independents de l’entorn on tenen lloc: es donen gràcies a la natura i
tenen efectes sobre la naturab Per tant, som ecodependents i part de la natura, la qual té valor per
ella mateixa i al marge de l’ús que en vulguem ferb En aquest sentt, urgeix posar lsmits a la fal·làcia
del  creixement  il·limitat  dels  recursos  fnits  dels  què  disposem  a  la  Reserva  de  la  Biosfera  del
Montseny (i al planeta); establir mesures de salut ambiental per fomentar actvitats econgmiques
respectuoses, i qüestonar aspectes com el model de treball que es promou, la distribució territorial
que es  dibuixa,  l’impacte  ambiental  de  les accions dutes  a terme o la  dependència de mercats
globalsb

Remarquem la importància de recuperar la iondiiió iíiliia de la tida virsus la linealitat de la il·lusió
de progrésb A grans trets, un desenvolupament rural sostenible requereix anar en consonància amb
els cicles de regeneració de la natura, i una mirada de gènere aplicada al treball i als usos del temps
ens remet de la mateixa manera als cicles: la menstruació, les maternitats, les energies, el ritme de
les cures, les emocions,  prioritats i  necessitats de les persones en cada etapa i  edat de la  vidab
Apostem  per  revalorar  les  aportacions  invisibilitzades  fetes  per  les  dones  i  altres  subjectes  no
hegemgnics del Montseny, relacionades amb els processos de sostenibilitat de la vidab

 
A més, partm de la necessitat d’assumir que som interdependentsb El sistema en què vivim s’ha
encarregat  de  premiar  la  fal·làcia  de  l’autosufciència:  cada  persona  amb  èxit  és  productva,
autgnoma, independent, forta i no necessita ajuda ni suport de cap menab Defensem una  mirada
sistèmiia  de  la  tida  i  també  de  les  persones,  en  què  reconeguem  la  tulnerabilitat  i  la
interdependèniia com a condicions de l’existència i la supervivènciab

 
Vinculem estretament la interdependència amb la necessitat de valorar, respectar i reconèixer la
diversitat  dels  ecosistemes  socioambientals:  la  biodiversitat  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  del
Montseny,  els  diferents  models  de vida del  món rural  del  Montseny,  la  diversitat  de subjectes,
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d’edats, de classe, de condicions fsiques, d’orientació sexual, d’identtats de gènere, de trajectgries
viscudes, entre d’altresb En defnitva, tenim el repte de teixir relacions i actvitats econgmiques des
de  la  responsabilitat  col·lectva,  la  consciència  i  la  cura  d’aquests  equilibris  dinàmics,  delicats  i
complexosb

MIRADES TRANSVERSALS  
 

Aixs, doncs, proposem posar la vida al centre del territori de la Reserva de la Biosfera del Montseny i
abordar-la a través de concebre la sostenibilitat en cinc dimensions: sostenibilitat social, ambiental,
econgmica, cultural i emocionalb 

D’aquesta comprensió integrada dels processos que sostenen la vida i les vides en el marc territorial
de la Reserva de la Biosfera del Montseny deriven les mirades transversals que impregnen el pla:

Donar talor i tisibilitat a les aportaiions de les dones en el món rural dins del marc
de la sostenibilitatb 

Deinir els límits del desentolupament sostenible, obrir el debat sobre com ha de ser
el desenvolupament rural sostenible i  què aporten i poden aportar les dones en la
responsabilitat col·lectva de la sostenibilitat de la zonab 

En  aquest  sentt,  tenim en compte  donar  tisibilitat  a  altres  identtats  no  hegemòniques  en  la
diagnosi, tot i que no són el focus d’aquesta recercab 

LES DONES RURALS COM A SUBJECTE POLÍTIC

El punt central de la diagnosi és el  subjecte dones rurals del Montseny, el qual respon als trets
comuns següents: les dones que resideixen en la Reserva de la Biosfera del Montseny amb una
relació  forta  d’interdependència  amb  el  territori  del  Montseny,  perquè  el  seu  sustent  depèn
majoritàriament d’actvitats relacionades amb el territori i/o perquè les seves actvitats tenen un
impacte sobre el territorib 

Han servit d’inspiració el llistat de categories de dones rurals defnit per la FAO (FAO, 2002, 18) que
resumim a contnuaciób Hem establert una defnició àmplia de la identtat rural, incloent-hi actvitats
tradicionalment no considerades com a rurals, com també actvitats rurals que no es fan de manera
remuneradab

 Produitores  no  intensites: no  treballen  la  terra  directament,  perg  compren  béns  de
consum, cuiden horts familiars i gestonen ramaderia majorb 

 Produitores intensites: realitzen les tasques esmentades en la categoria anterior, treballen
en la propietat i prenen decisions com a caps de l’explotació o com a familiars de manera no
remuneradab

 Habitants rurals: no tenen terra i venen la seva força de treball generalment al sector dels
serveisb

 Dones tiniulades a la iaça i la pesia: realitzen tasques associades a la caça i la pescab
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 Assalariades agríioles permanents o temporals: venen la seva força de treball  de forma
permanentb Poden viure o no en zones ruralsb

 Miiro-empresàries:  partcipen  de  forma  individual  o  associada  en  la  producció  i
comercialització  de  productes  de  processament  agroindustrial  (melmelades,  conserves,
etcb), tenen iniciatves de turisme rural, fan artesania, etcb

 Reiol·leitores:  es dediquen a la recol·lecció i venda de fruites o productes que creixen de
forma silvestre (bolets, castanyes, etc)b

 Agents forestals.
 Eduiadores ambientals.
 Estudioses: acadèmiques  que  fan  recerca  al  voltant  d’aspectes  concrets  del  Montseny

(biologia, etnologia, etcb)b
 Aittistes: vinculen la lluita a aspectes concrets del Montsenyb 
 Dediiades al ireixement personal i a l’espiritualitat.
 Expertes o promotores de la iultura popular i del patrimoni immaterial del Montsenyb

L’aportació  i  l’experiència  de  les  dones  rurals  ha  estat  sistemàtcament  invisibilitzadab  Creiem
necessari  donar-li  valor  d’acord  amb la  diversitat  existent,  per  contribuir  a  subvertr  el  sistema
socioecongmic actual, el qual situa al centre un subjecte suposadament universal i únic que, amb
paraules de Pérez Orozco, correspon al BBVAH ( en castellà, són les sigles de Blanco, Burgués, Varón,
Adulto,  Hombri,  Hitirosixual)b  Aquest  subjecte  central  pel  sistema,  que  acumula  privilegis  i
recursos, esdevé la mesura de totes les coses i desplaça als marges la resta de la població, els seus
relats i coneixementsb

Fem ús, doncs, de la categoria  dona com a estratègia de lluita i reivindicació, evitant reforçar una
idea estanca de què vol  dir  ser donab  En aquest sentt,  estem d’acord amb Rosi  Braidot quan
planteja que el subjecte dona és un “conjunt d’experiències múltples, complexes i potencialment
contradictgries, defnides per variables que se superposen, com la classe, la raça, l’edat, l’estl de
vida, la preferència sexual i altres”b Apostem, al seu torn, per posar el focus en l’experiència de les
dones  rurals  per  contribuir  a  ampliar  la  mirada  de  la  realitat  social  i  els  confictes  inherents
d’aquestab

Sabem que aquest projecte no servirà per englobar totes les dones rurals, ni tan sols totes les dones
rurals del Montseny, perg desitgem que sigui una acció més a l’hora de posar llum a la complexitat
de ser  dona ruralb  I  entenent aquesta complexitat,  volem defugir  de mirades essencialistes i  de
sentències generalitzadoresb

Al  seu  torn,  parlem de  ruralitat  perquè  considerem que  histgricament,  i  en  especial  des  de  la
revolució industrial, la vida rural s’ha percebut sovint només com un espai de producció d’aliments
destnats  a  la  ciutat  i  un  espai  de  pas  entre  ciutats,  deixant  els  entorns  rurals  com  escenaris
secundarisb  Davant d’aixg, aquesta recerca aspira a recuperar-ne el sentt propi, al  marge de les
relacions que l’espai rural estableix amb l’espai urbàb

Finalment,  reivindiquem  la  identtat  de  dones  rurals perquè  en  elles  s'intereseccionen  dues
condicions  d’invisibilitat;  ser  dona  i  ser  ruralb Reconèixer  aquesta  identtat  és  una  manera  de
convertr-la en subjeite políti, en contrast amb el status quo, que permet, d’una banda, trencar la
invisibilització de les tasques i rols de les dones rurals pel fet de ser dones i, de l’altra, que posi en
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valor  el  “ser  rural”  amb  totes  les  relacions  amb  el  territori  més  enllà  de  l’actvitat  agrscola  o
ramaderab

EIXOS TEMÀTICS 

Per tal de apropar-nos a que signifca viure en la Reserva de la Biosfera del Montseny i quina és
l’experiència de les dones rurals hem defnit els eixos de treball següents:

EIXOS TEMÀTICS QUÈ VOLEM SABER

Percepció  del  gènere  i  la  ruralitat  en  la
població de la Reserva de la Biosfera del
Montsenyb

 Què s’entén per dona rural al 
Montseny? Qui es considera dins 
d’aquesta identtat? En quin 
context?

 Quina és la percepció de les 
dones a la Reserva de la Biosfera 
del Montseny respecte a la seva 
ruralitat?

Presència del gènere i  la ruralitat en les
administracions locals i regionalsb

 Detectar el grau de coneixement 
que té el personal tècnic dels 
ajuntaments i de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny sobre els 
recursos i serveis disponibles 
d’àmbit municipal i comarcal en 
relació a la igualtat de gènere i el 
desenvolupament rural 
sostenibleb 

Qualitat  de  vida  a  la  Reserva  de  la
Biosfera del Montsenyb 

 Conèixer la percepció de la 
qualitat de vida al Montseny 
diferenciant-la per gèneresb

 Conèixer els factors que 
condicionen la qualitat de vida i si
aquests tenen a veure amb el 
gènereb

Actvitats i usos del tempsb 

 Conèixer a què dediquen el 
temps (usos del temps) les dones
del Montseny i com el 
distribueixenb

 Identfcar quins treballs no 
remunerats assumeixen les 
donesb
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Economies i desenvolupament ruralb

 Conèixer els processos de 
transformació que s’estan 
experimentant al medi rural de la
Reserva de la Biosfera del 
Montseny i com està sent 
l’adaptació a aquestsb

 Identfcar reptes i oportunitats 
de les iniciatves respectuoses 
amb les persones, les comunitats 
i la naturab

 Visibilitzar la importància de les 
dones en les noves ruralitats i 
sectors rurals emergentsb

Partcipació i governançab

 Conèixer el grau de partcipació 
de les dones a nivell insttucional,
tant en les administracions locals 
com en l’associacionismeb

 Identfcar quines són les formes 
de partcipació de les dones en 
aquests espais i com s’entén 
aquesta partcipaciób

Conservació  del  patrimoni  natural  i
culturalb

 Identfcar quines són les formes 
de partcipació de les dones en 
aquests espais i com s’entén 
aquesta partcipaciób

 El paper de les dones en relació a 
la conservació dels recursos 
naturals i el patrimoni culturalb
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2. DIAGNÒSI 
2.1. PERCEPCIÓ DE GÈNERE I RURALITAT EN LA 
POBLACIÓ DE LA RBM

QUÈ VOLEM SABER? 

 Què s’entén per dona rural al Montseny? Qui es considera dins d’aquesta identtat? En quin
context?

 Quina és la percepció de les dones a la Reserva de la Biosfera del Montseny respecte a la
seva ruralitat?

EN QUÈ ENS BASEM?

 La deiniiió d’allò rural és iomplexa i ditersaó les línies de separaiió entre l’espai rural i
l’espai  urbà  iada iop estan  menys  deinides.  L’estl  de  tida  urbà  iada  iop es  fa  més
hegemònii.

En preguntar-nos “què és allò rural?” observem que, actualment, moltes de les actvitats que es
realitzen en els pobles són les mateixes que es duen a terme a les ciutatsb En paral·lel al gran èxode
rural dels anys 60 del segle passat, hi ha hagut una tendència imparable dels pobles a imitar l’estl de
vida urbà i és evident la constant barreja entre ambdós mónsb 

Tot i  la

difcultat de defnir el concepte  ruralitat, existeixen certs condicionants que fan que una zona es
consideri  ruralb  Aixs  doncs,  l’espai  rural  és  un  territori  on  existeixen  una  serie  de  dinàmiques  i
caractersstques concretes que es relacionen amb l’existència d’una escassa densitat de població en
un àmbit on els espais no urbanitzats són més presentsb També es caracteritza per la utlització dels
sgls per a l'agricultura, la ramaderia i l'ocupació forestalb  

En aquesta mateixa lsnia, “el món rural sol caracteritzar-se per una densitat de població baixa i per
un  pes  molt  fort  de  l’agricultura;  aquesta  es  presenta  com un  element  vertebrador  de  la  vida
econgmica, social i culturalb No estem parlant d’un món aïllat, sinó d’un món on es donen relacions
de permeabilitat i hibridació constants amb el món urbà, especialment a Catalunya, on la propietat
de la terra està molt fraccionada i les distàncies amb nuclis poblats no són tan grans” (Binimelis,
2008, 11)b
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“Donar una defnició d’espai rural no és fàcil, ja que els propis lsmits entre allg urbà i
allg rural són difusos; tradicionalment s’ha relacionat rural amb allg agrari, visió que
ha quedat obsoleta pels nous processos i actvitats que es desenvolupen en els espais
rurals” (Esparcia I Noguera, 2001, 343).
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Des de l’època de la industrialització i de les polstques de foment de l’èxode rural, aquest món rural,
a més, ha estat menyspreat i devaluat, convertnt-se en la perifèria invisible de la metrgpolisb 

Cada
cop més,

s’està

posant sobre la taula la necessitat de recuperar una cosmovisió on el medi rural sigui valorat i els
seus tresors siguin reconegutsb Algunes autores destaquen que “[e]l medi rural és molt important,
no només per la seva labor productva, sinó perquè realitza altres funcions, de caràcter social, ja que
l’actvitat productva ha permès la permanència de la població en aquest àmbit; la funció cultural,
doncs manté les tradicions i cultures prgpies d’aquest entorn, i la funció medi ambiental, doncs la
seva actvitat és responsable dels paisatges i la biodiversitat del nostre medi” (Martnez i de Miguel,
4)b

Degut a aquesta sèrie de canvis, en l’últma dècada s’ha donat un procés de revalorització dels espais
rurals i un trasllat de les ciutats al camp des dels moviments coneguts com neoruralsb Gent jove que
veu  “el  desenvolupament  de  la  sobirania  alimentària  com a  paradigma transformador,  [ja  que]
ofereix  noves  oportunitats  d’ocupació  per  revitalitzar  el  medi  rural  i  transitar  cap  a  un  model
productu més sostenible” (Fariñas, 2017, 7)b   

 Les  dones  al  món  rural  pateixen  una  doble  intisibilitat  perquè  són  el  ientre  de  la
interseiiió  de  dues  iondiiions  (ser  dona  i  ser  rural)  que  poden  representar  una
disiriminaiió doble. 

L’informe  A sol  i  sirina: donis,  món rural i  pagisia (Insttut Català de les Dones, 2007) aborda
aquesta qüestó, de la qual destaca que “[l]es dones al món rural viuen una invisibilitat doble, per ser
dones i per viure al món ruralb La manca de defnició sobre què és el món rural és també una primera
difcultat per obtenir dades comparatves sobre la situació de les dones que hi viuen” (Binimelis,
2008, 11)b

Tot i parlar de dones rurals, aquesta no és una categoria uniforme, sinó que conforma una realitat
diversab Tal com planteja la FAO: 

Aquesta diversitat de la dona rural també la trobem en altres aproximacions a la temàtca: “La dona
rural universal no existeixb Al món rural podem trobar molts tpus de donesb (bbb) Treballar, treballen
totes (bbb)b Algunes treballen a casa sense salari fent les tasques devaluades de cura i manteniment
de la vida social; d’altres, a més de treballar a la casa, treballen assalariades de manera permanent;
d’altres ho fan de manera intermitent,  segons l’estacionalitat  de les tasquesb  Entre  les  pageses,
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“En les societats actuals (bbb) el món rural, vinculat a la naturalesa, s’interpreta com un
món endarrerit,  primitu, salvatge, pobre, analfabet i,  per tant, ignorantb Aquestes
interpretacions  de  l’imaginari  col·lectu  hegemgnic  afavoreixen  l’enterrament
progressiu i contnu d’importants tradicions i savieses autgctones molt vinculades a la
natura i a la idea de col·lectvitat” (Fariñas, 2017, 7)b

“No és possible establir una categoria social de 'dona rural' sense mirar la diversitat
que  aquest  concepte  engloba:  variables  ètniques-culturals,  diferents  tpus  de
territoris,  nivell  socioecongmic,  relació  de  les  dones  amb les  tasques  realitzades,
nivell formatu, possibilitat d’accés a serveis, etcb”b
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trobem dones que treballen al camp i que són considerades simplement una 'ajuda' per a la seva
parella o d’altres familiars; en trobem d’altres que comencen projectes agrscoles i els porten solesb
(bbb) Algunes són mares i d’altres no (bbb)” (Binimelis, 2008, 12)b

Al seu torn, remarquem alguns elements que es repeteixen dins de la  diversitat que engloba la
categoria  de  dona  rural:  la discriminació  i  subordinació  derivades  de  la  condició  de  gènere;  la
desvalorització i invisibilització del seu treball i la seva aportació a l’economia, accentuades per la
sobrecàrrega de treballs; la socialització de gènere que fa que la cultura dominant assigni com a
propis de les dones determinats trets,  responsabilitats,  pautes de comportament, valors,  gustos,
pors, actvitats i expectatves, i la desvalorització de la ruralitatb

És per
aixg

que

alguns estudis han tractat de defnir un perfl mitjà per representar una dona rural: 

En qualsevol cas, afrmem que “[l]es dones que treballen al camp tenen els mateixos problemes que
els homes, més els propis per ser dones, és a dir,  doble raciób (bbb)  Sabem i som conscients que
seguim sent faedores de tot” (Garcsa Forés, 2012, 25)b
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“El perfl tpic de la dona rural és el d’una dona casada de 50 anys, amb una mitjana
de 2,3 flls i que dedica diàriament cinc hores a actvitats fora de la llar i vuit a tasques
domèstques” (Martnez i de Miguel, 3)b
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DE QUINES DADES DISPOSEM?

QÜESTIONARI CIUTADANIA 

Consideres que portes un tpus de tida rural?

D’aquesta gràfca remarquem, d’entrada, que la majoria de persones enquestades se senten rurals,
un 55,81% virsus un 13,95 % que no s’identfca com a tal, i una proporció gens menyspreable de
persones que no saben si duen un tpus de vida rural, que correspon al 30,23 %b 

Si  analitzem  les  dades  de  manera  segregada,  observem  diferències  entre  dones  i  homesb  El
percentatge de dones o homes que creuen que porten una vida rural és similar (50 % i 57,14 %,
respectvament),  perg hi  ha un percentatge molt  superior  de dones que d’homes que no saben
posicionar-se al respecte (34,29% de dones virsus 8,57% d'homes)b En conseqüència més homes que
dones neguen dur a terme una vida ruralb 
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Quin és el teu tinile o relaiió amb la Reserta de la Biosfera del Montseny?

Preguntem pels vincles afectus i/o quotdians que es tenen amb el territori  de la Reserva de la
Biosfera  del  Montseny  per  detectar  el  major  o  menor  grau  de  pertnença  que  les  persones
enquestades senten envers d’aquesta regiób En general veiem que hi ha una major tendència a sentr
forts lligams amb el Montsenyb Poques persones han respost que sentn que tenen poca relació amb
el territorib

Aquestes respostes ens poden confrmar que sovint pot existr una relació entre els motus per viure
al Montseny i el vincle amb el territorib De fet, gairebé totes les persones que han viscut al Montseny
tota la vida o que les seves famslies són de la regió, responen que consideren que tenen un vincle alt
o moderat amb el territorib Aixg mostra que l’arrelament és un factor que facilita forts lligams amb
una zonab
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11) Si diem “dona rural del Montseny”, en què et fa pensar, què destaiaries? Esiriu
tres paraules ilau:

Les  paraules  més  destacades  són:  treballadora,  pagesia,  dona,  talenta,  força,  duresb  Aquests
conceptes es vinculen amb l’actvitat i l’empentab Ser valentes, fortes, treballadores i dures no té res
a veure amb altres atributs tradicionalment assignats a les donesb En l’imaginari sobre les dones
rurals apareixen també actvitats vinculades a l’autoproducció, com l’hort, el bestar, la masia o la
terra, com també la idea d’autosufciènciab 

En segon lloc, apareixen altres paraules per caracteritzar aquestes dones com són, d’una banda,
natural o natura, per la vinculació de la ruralitat amb allg natural; i de l’altra, la  iura i la satiesa, la
imatge  de  dona  sàvia  dedicada  a  la  cura  d’aquells  que  la  envoltenb  També  remarquem
l’emprenedoria, per la vessant econgmica o empresarial que avui dia requereixen les actvitats de
pagèsb

Com a atribut negatu, ens trobem amb la submissió, associada a una idea de les dones ancorades
en un rol passiu i  obedientb Un altre mot a destacar és el d’extniió,  que vinculem amb la idea
recorrent per part de les entrevistades segons la qual de dones rurals cada cop n’existeixen menysb
S’associa amb una imatge tradicional de les dones pageses o ruralsb 
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ENTREVISTES PERSONALS

Les dones entrevistades han posat llum en algunes situacions en les quals es donen diferències de
gènere pel què fa a les tasques i rols:  

 “La casa, les dones de pagès, el que són els animals, i tot, considero que som les dones qui
ho femb Els camps i tot encara són els homes” (ENT 1)b 

 “Et casaves i ja sabies que t’havies de quedar a casa (bbb)b El que passa, jo ho he vist a la
universitat, és que [si ets dona] has de demostrar que en saps molt més que un altre” (ENT
10)b 

 “Els  homes  fan  la  feina  més  bruta,  més  dura,  i  les  dones  s’han  decantat  més  a  fer
melmelades i coses de l’hort, productes casolans, que ho pots fer sense esforç fsic” (ENT 1)b

 “La dona s’encarrega de cuinar, tasques domèstques, cuidar els animals, cuidar l’hort, i el
marit li porta el terreny gran, anar amb el tractor, i arregla el cereal, el blat de moro o les
mongetes del ganxet, que en posen a hectàrees, que els hi donarà molts ingressosb I el  que
fa la dona no es veu” (ENT 13)b

Diverses  dones  posen  èmfasi  en  mostrar  les  desigualtats a  l’hora  de  distribuir  les  tasques
domèstques i de iura de la família: “Penso que hi ha desigualtat entre home i dona al món rural i al
poble, a tot arreu, i penso que també depèn molt de la casab Entre el meu pare i la meva mare,
penso que hi ha desigualtat en el fet de portar la famslia, la gestó de la famslia sempre ha estat  cosa
de la meva mare (bbb)b Jo diria que no és pel fet de viure en el món rural, la desigualtat no és per
aquest motu, sinó que és general” (ENT 3)b

Moltes d’elles, a més, defensen les dones iom a puntal del món pagès i argumenten que “[s]i no fos
per les dones, el món de pagès… aniria a terrab Qui porta la força dins la casa és la donab (bbb) De
normal, el puntal és la donab” (ENT 9)b “[T]otes aquestes generacions han sigut pedres vehiculars de
la muntanya, han estat l’estructura de les masies” (ENT 4)b

Tot i la importància del rol de les dones dins de les cases de pagès, la intisibilitzaiió i maltraitament
patt per moltes d’elles és apuntat per alguna de les entrevistades: “La dona era un zero a l’esquerra
de moltes cases que jo he vist, perquè ha estat fns i tot maltractada anys enrereb (bbb) Ho he vist amb
les meves cunyades i aixs… (bbb) De l’època del meu home, per exemple, unes desgraciades, gairebé
diria de totesb (bbb) Ha sigut una esclavitud les dones d’aqusb (bbb) Quan vivien els sogres, no podien fer
res, estaven sotmeses a l’home, al sogre, a la sogra… una barbaritatb Jo totes les cases que he anat
sabent de tots, la majoria fatalb (bbb) Aleshores potser l’home l’estomacava, perquè anava aixs, perquè
dins de casa moltes coses no les veus” (ENT 9)b

Una de les entrevistades, quan li vam preguntar sobre l’autopercepció de la  identtat de gènere i
ruralitat, ens va respondre que “aquestes coses són una mica fuides, no?” (ENT 12), fent al·lusió al
fet que cap identtat és fxa i immutableb

També són signifcatves les  desigualtats pel què fa a la  ttularitat de les terres i  propietats: “Al
Montseny quan parlem de territori, quan parlem d’aquesta muntanya, aquesta muntanya de qui és?
Aquesta muntanya és de famslies, (bbb) aquestes famslies en el fons són patriarcals, el propietari dels
terrenys sempre és un homeb (bbb) El territori és sempre d’algú i aquest algú són homes” (ENT 8)b
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En relació a les iondiiions de la vida a l’àmbit rural, algunes de les dones entrevistades expressen
que “no totes s’hi haurien acostumat, perquè les de pagès ja no volien un pagèsb Les noies de pagès
se’n anaven a servir i a fer altres feines perquè ja no volien al pagès, ja sabien que [dura] era la
feina” (ENT 9)b Altres dones entrevistades, més joves, comenten que “[a]qus està bé quan ets més
pett o quan ets més gran i tens un estl de vida marcat, que tens clar quina és la teva aposta, com la
meva mare, que va triar venir a viure aqusb Perg hi ha un persode de la teva vida, que és quan t’estàs
coneixent, suposo, vols conèixer més gent, coses, se’t fa pett” (ENT 2)b

Parlant sobre què entenen per  dona rural, com són les dones rurals al Montseny, diuen que són
“com  una  generació  que  les  ha  obligades  a  ser  molt  fortes  i  molt  dures,  la  part  aquesta  més
emocional que nosaltres reclamem, no ho necessiten jo sento, i estan completes” (ENT 11)b A més,
assenyalen l’arrelament com factor important, ja que ser dona rural és “un orgull, per un costat, i,
per l’altre, una valentab Un orgull perquè som nascuts aqus, perquè les nostres arrels estan aqus,
perquè ens hem criat aqus, perquè ens ho estmem i ho hem mamat com el que més i les arrels són
les arrelsb Sempre, vagis on vagis, o visquis on visquis, les arrels són d’allà on neixes, des del meu
punt de vistab I el ser valent, per viure en un món rural has de ser una persona molt camalegnica,
que t’acoplis molt a tot plegat i aixg no només ho faig jo, ho fan totes les dones que encara aguanten
i viuen a la muntanya” (ENT 4)b

Per últm, destaquen que  de dones rurals o pageses al Montseny ja no en queden gaires  i  que
moltes cases tradicionalment de pagès han passat a dedicar-se al turisme ruralb 

 “La dona com a tal, com a pagesa, poquesb (bbb) Les tpiques cases de pagès s’han convertt en
empreses, en restaurants…” (ENT 13)b

 “És una persona que es cuida de la casa i del bestar i va a l’hort i fa de tot i en queden ben
poquesb Aixg és una dona rural, nosaltres som rurals, perg és molt diferent que una casa de
pagès que està allà i que ha de fer la feina de la casa i de forab (bbb) Aqus no estem a pagès (bbb)
no en queden gaires de donesb No sé pas qui hi ha… Gent gran de 70 - 80 no en queden
gaires” (ENT 7)b

 “[U]n pagès és un empresari i aixg és aixsb I d’ara en endavant encara ho serà més, perquè el
fet de fer papers i la gestó de papers que s’ha d’arribar a fer… fa 50 anys o fa 20 anys era
impensable i aixg està evolucionant a un nivell molt contundent” (ENT 5)b
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2.2. PRESÈNCIA DEL GÈNERE I LA RURALITAT EN 
LES ADMINISTRACIONS LOCALS I REGIONALS

QUÈ VOLEM SABER?
 

 Conèixer els principals recursos i serveis disponibles d’àmbit municipal i comarcal en relació
a la Igualtat de Gènere i al Desenvolupament Rural Sostenibleb

 Detectar el grau de coneixement que té el personal tècnic dels ajuntaments i de la Reserva
de la Biosfera del Montseny (RBM) sobre aquestes qüestonsb 

EN QUÈ ENS BASEM?
 

 Garantr  la  igualtat  entre  homes  i  dones  és  una  tasia  que  reiau  en  diferents
administraiions  i  que  es  promou  entre  les  organitzaiions  soiials  i  empreses.  Els
ajuntaments i altres ens loials també tenen una responsabilitat en aquesta qüestó i han
de irear reiursos, serteis i polítques amb aquesta inalitatb

 
La  preocupació  per  garantr  la  igualtat  entre  homes  i  dones  ha  estat  recollida  en  diversos
documents, declaracions i lleis, tant a nivell internacional com nacional (veure punt 1b2)b En l’àmbit
autongmic és la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat Efectva de Dones i Homes, la que determina
els principis d’actuació dels poders públicsb I és en aquesta llei on s’estableix la necessitat:

En aquest context, i tal com s’especifca en l’artcle 6 de la Llei 17/2015, als ens locals els correspon,
entre d’altres funcions, estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, elaborar,
aprovar,  executar  i  avaluar  els  plans  d’igualtat  destnats  al  seu  personal  o  adequar  i  mantenir
estadsstques actualitzades que permetn un coneixement de la situació diferencial de dones i homes
en els diferents àmbits d’intervenció localb D’altra banda, el seu personal tècnic ha de poder atendre,
informar i orientar les dones sobre programes i recursos que facilitn l’exercici efectu de llurs dretsb
 
De fet, molt abans que fos una obligació normatva, els ajuntaments han estat pioners en la posada
en marxa de les mesures pràctques que consoliden el dret a la igualtatb Aixg ha estat aixs fns al punt
que,  en  l’actualitat,  “la  majoria  d’ens  locals  tenen  en  la  seva  estructura  de  govern  àrees  o
organismes  dedicats  especsfcament  a  temes  d’igualtat”  (Federació  Espanyola  de  Municipis  i
Provsncies [FEMP], 2005)b En aquest sentt, és sabut que en l’àmbit del Parc Natural del Montseny
(PNM) i  la  Reserva de la  Biosfera del  Montseny (RBM), els  ajuntaments han desenvolupat plans
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“D'aplicar la perspectva de gènere i la perspectva de les dones en les actuacions, a
tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i
aplicant de manera positva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre
a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatves dels dos sexes” 
(Artb3 Principi Primer)b
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d’igualtat  municipals  i/o  diferents  actuacions i  polstques  de gènereb  Ara  bé,  fns  ara  no s’havia
inventariat  ni  analitzat  tota  aquesta  labor  en  aquest  territori  especsfcb  És  per  aixg  que  hem
considerat rellevant visibilitzar tot allg que s’ha fet, conèixer quin és l’estat de la qüestó i, sobretot,
detectar quin és el grau d’aplicació dels plans i recursos locals que hi hab
 

 Molt sotint, l’elaboraiió i implementaiió d’aquests plans i reiursos depèn del iompromís
políti  del  ionsistori,  però  també  de  la  iapaiitaiió  tèiniia  del  seu  personal  i/o  de  la
persona  responsable  (si  està  externalitzat).  Així  iom  de  la  periepiió  que  aquestes
persones tenen sobre la situaiió de la igualtat de gènere. 

 
Un pla d’igualtat es fa perquè prèviament el consistori ha adquirit un compromss en el seu programa
per millorar les condicions d’igualtat entre homes i dones i, en conseqüència, destnarà uns recursos
humans  i  econgmics  per  dur-lo  a  termeb  El  o  la  responsable  polstca  haurà  de  tenir  clares  les
prioritats i  és qui encarregarà l’elaboració del pla al personal tècnicb Clarament, l’experiència i la
formació d’aquest personal és cabdal perquè el pla sigui adequatb A més, també es necessitarà de la
col·laboració i recolzament de la resta de persones de l’ajuntament (FEMP, 2005)b Tant per liderar la
seva redacció  com per assegurar  la  seva  implementació  efectva (o  per  oferir  altres  serveis  i/o
recursos vinculats), caldrà que el personal tècnic tngui un bon coneixement del que s’ha fet o s’està
fent en el propi ajuntament i, alhora, una formació especsfcab
 
D’altra banda, els valors, percepcions i idees que puguin tenir el personal de l’ajuntament també
infuiran en allg que s’impulsa i com es fab Alhora que ens explica quines potencialitats i resistències
ofereix  la  constel·lació  humana  d’aquestes  insttucions  i  perquè  és  aixsb  Es  reconeix  que  certs
estereotps masculins i femenins han marcat les caractersstques i comportaments que han tngut
tradicionalment els homes i les dones i que aixg ha pogut ser l’origen de una certa assignació de rols,
de la divisió sexual del treball i de la desigualtat de gènere que persisteix en la societat (Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural Mars [MARM], 2011)b És fonamental, per tant, conèixer la percepció i
opinió de les persones que estan al càrrec d’elaborar i implementar aquestes polstques i de la resta
de persones que treballen en els ajuntaments per tal de saber el seu desenvolupament real i quin
abast/efectvitat està tenint la seva posada en pràctcab
 

 La  neiessitat  d’abordar  l’espeiiiiitat  dels  territoris  rurals,  tant  soiial  iom
eionòmiiament,  és  queliom  àmpliament  reionegut  en  l’aitualitat.  Les  polítques  de
desentolupament rural i els ditersos instruments i ajuts que s’han ireat per aquest i en
són un exemple. En tot el proiés, les administraiions loials i regionals hi tenen un paper
ilau.

 
La polstca de desenvolupament rural comença a gestar-se en el Tstol XVII sobre “Cohesió econgmica
i social” del Tractat de Roma (Acta Única Europea de 1986) i es considera que el seu naixement i
consolidació es produeix entre 1990 i 1999b Els primers Programes de desenvolupament rural són de
1994/99 i el concepte de desenvolupament rural Integrat apareix en la Declaració de Cork al 1996b
Avui en dia, ha esdevingut el segon pilar de la Polstca Agrscola Comú (PAC) i té com a principals
objectus la compettvitat econgmica, la millora del medi ambient i la promoció de la qualitat de
vida i la diversitat econgmicab 
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En general, s’entén que el  desentolupament rural  (DR) és aquell que “pretén millorar el nivell de
vida  de  la  població  rural,  a  través  de  processos  de  partcipació  local  i  la  potenciació  dels  seus
recursos propis” (Guzmán, etbalb, 2000, 116)b Perg, tal com ens alerten els mateixos autors, el tpus
d’accions  que es  desprenguin  d’aquesta  defnició  dependrà del  marc  tegric  que la  sustentb  Per
exemple, en els programes de desentolupament iomunitari dels anys seixanta, el plantejament era
“eliminar les diferències rural-urbà” (Ibsdb, 117) i, per tant, el seu objectu prioritari era pal·liar la
pobresa en base a la modernització/industrialització de la producció agrària (Ibsdb, 123)b En canvi, en
l’enfocament  del  desentolupament  rural  integrat  (DRI) hi  ha  un  plantejament  emancipador
marxista que té com a “objectu primordial tractar l’atur i reactvar social i econgmicament àrees
amb un fort declivi” (Ibsdb, 131), a través del desenvolupament endogen (potenciant els recursos
interns), autocentrat (trencant amb les dependències externes) i local (mobilitzant polstcament les
poblacions implicades) (Ibsdb, 117)b
 
Sigui com vulgui, hi ha un fort debat sobre quin hauria de ser aquest desenvolupament rural, que,
alhora, té molt veure amb quina visió i premisses tenim sobre el fet ruralb D'avant d'aixg, es generen
algunes qüestons com:

 Cal fomentar la pluriactvitat econgmica (el que està comportant una terciarització del camp)
perquè partm de la premissa que “les àrees deprimides no poden competr amb el sistema
agrari capitalista” (Ibsdb 131)?

 S’ha de promoure l’ecologisme tecnocràtc perquè es considera que la pobresa deteriora el
medi natural?

 S’ha de visibilitzar  allg  endogen com quelcom estàtc que rebutja els  elements externs i
oblidar que l’heterogeneïtat sociocultural i ecolggica prové d’una coevolució sistèmica i no
d’un aïllament?

 
Els organismes i administracions locals i regionals tenen un paper clau en aquest àmbit, tant degut al
propi paradigma de la ruralitat que hem explicat (valorització de recursos propis, implicació de varis
nivells  administratus,  tendència a la  descentralitzacióbbb),  com per les prgpies competències que
tenen assignades (la promoció econgmica o desenvolupament econgmic local i la sostenibilitat són
competències  municipals)b  De  fet,  si  tenim  en  compte  la  defnició  que  es  dóna  de
deesentolupament (eionòmii) loial (DEL)1veurem que té moltes similituds amb la defnició bàsica
de desenvolupament rural (qualitat de vida, recursos endggens, diversifcació econgmica) i amb el
plantejament  del  desenvolupament  rural  Integral  (DRI),  sobretot,  en  relació  a  la  promoció
econgmica i  la  generació  d’ocupaciób  La qüestó ara és  saber fns a quin punt es té en compte
l’especifcitat i l’heterogeneïtat del medi rural en la defnició i implementació d’aquestes polstques i

1 El Desenvolupament (econgmic) local (DEL) d’un territori és un procés reactvador de l’economia i dinamitzador de les societats
locals que, mitjançant l’aproftament dels recursos endggens existents al territori i la cooperació publicoprivada, té com a objectu 
estmular, fomentar i diversifcar l’actvitat econgmica; crear ocupació, renda i riquesa, i millorar la qualitat de vida i el benestar de les 
poblacions territorials locals (http://serveiocupaciobgencatbcat/ca/soc/ambits/desenvolupament-economic-local/)b
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actuacions i quin nivell de debat desperta tota aquesta qüestób
 

 El  Pla  d’Igualtat  de  Gènere  i  Desentolupament  Rural  del  Montseny  pretén  artiular  i
atançar en allò prètiament establert en l’àmbit muniiipal i ionsidera que els ajuntaments
poden  tenir  un  rol  important  en  la  deiniiió  i  implementaiió  de  les  aiiions  que se’n
deritin, tant en el ionjunt del muniiipi iom en la pròpia insttuiió.

 
La promoció del pla és un indicador de la necessitat que hi ha d’abordar el gènere i la ruralitat en
aquest  territorib  Una  necessitat  que  va  veure’s  evidenciada  en  les  Jornades  Dones  rurals  del
Montseny (veure punt 1b1) en el que hi partcipaven tant persones del teixit  social com polstc i
tècnics de l’administraciób En aquest sentt, tot i que el pla ha estat impulsat des de la direcció RBM,
la presència d’alcaldes i personal tècnic municipal és signifcatvab Ho trobem en la composició del
Grup de Treball que ha fet el seguiment i assessorament al procés de diagnosi (veure punt 1b4b)b Perg
també en el tpus de membres que formen els diferents grgans de la mateixa Reserva de la Biosfera
(veure punt 1b3b)b
 
Pel que fa al gènere, més enllà del que s’apliqui en el municipi, val la pena veure com es gestonen
les diferències entre homes i dones dins dels propis ajuntaments i dins l’organisme gestor de la RBMb
Quina valoració subjectva en fan i com veu tota aquesta qüestó el personal tècnic, com a persones
que habiten o estan al territorib Igualment, és interessant copsar quina percepció del fet rural tenen i
com  infueix  aixg  en  el  tpus  d’accions  de  desenvolupament  local  que  s’impulsen  des  de  les
administracions locals,  sobretot  pel  fet  que el  territori  del  Montseny no es considera una regió
estrictament rural i, per tant, no pot optar a les ajudes relacionadesb
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DE QUINES DADES DISPOSEM?

RECERCA DOCUMENTAL
Inventari de recursos i serveis existentsb

GÈNERE
En relació a les polstques d’igualtat municipals , sabem que:
 

MUNICIPIS DESCRIPCIÓ

Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, La
Garriga, Sant Pere de Vilamajor, Tagamanent i

Arbúciesb

Municipis amb polstques d’igualtat prgpies i
amb una partda pressupostària especsfca que

permet donar-hi suport econgmicb

Campins, Fogars de Montclús, Gualba,
Montseny, Sant Esteve de Palautordera

Municipis que comparteixen tècnics i tenen un
conveni amb l’Ajuntament de Sant Celonib No

han demanat ajudes especsfques per aquestes
qüestonsb

Aiguafreda, El Brull, Seva i Viladraub L’Ajuntament dóna suport econgmic per
accions especsfques i reben alguns recursos a
través de la Mancomunitat de La Plana (per

exemple, la partcipació en la Comissió
comarcal de violència masclista)b

Breda, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i Viabreab L’Ajuntament dóna suport econgmic per
accions especsfques i reben alguns recursos a

través del Consell Comarcal de la Selvab 

 
I el tpus d’accions que es realitzen són:

 Tallers, tertúlies i conferències de sensibilització i suport adreçades a les dones del municipi i
a la ciutadania en generalb

 Tallers formatus i educatus adreçats a dones; accions orientades a la coeducaciób
 Accions de dinamització de les dones del municipi (trobades de dones, el racó del benestar);

espai de trobada relacionalb
 Punt  d’Atenció  i  Informació  de  Dones:  assessorament  jursdic,  atenció  psicolggica,

acompanyament  a  la  inserció  laboral,  atenció  a  l'infància  i  adolescència  en  situació  de
violènciabbb

 Recursos especsfcs de violència de gènereb
 Commemoració de Diadesb

RURALITAT
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No tenim un recull exhaustu de les polstques de desenvolupament local que s’estan impulsant en
l’àmbit de la reserva, tant a nivell local com des de la mateixa RBM, perg ss algunes referències
(espais web) sobre qüestons de promoció econgmica per a les comarques de la zona: 

COMARCA ESPAI WEB
DOCUMENTS, SERVEIS I PROGRAMES

Vallès Oriental Promoiió eionòmiia

Acord per al desenvolupament local del Vallès 
Oriental

Desenvolupament del sector agroalimentari

Programa d'Alimentació, Nutrició i Salut

Osona Promoiió eionòmiia

Suport al teixit productu de la comarca

Productes de la Terra

Partcipació en clústers per donar suport a les 
empreses de la comarca

Ocupació i inserció sociolaboral

La Selva Consell Comarcal de 
La Selva Pla innovació territorial 

Mancomunitat La 
Plana

Desentolupament 
loial

Empreses i emprenedors

Servei d'Ocupació

Servei de desenvolupament local

QÚESTIONARIS PERSONAL TÈCNIC

Nota metodològiia: Aquest qüestonari ha estat dissenyat per a personal tècnic de l’administració 
local i no especsfcament per a personal del Parc Natural del Montsenyb Com ha conseqüència alguns
resultats poden estar alteratsb Ens referim a les pregunts 2, 2b,6, 7 i 8 on el fet de preguntar en 
relació al municipi altera les respostes del personal tècnic del PNMb

GÈNERE

1)  Com  qualiiiaries  el  teu  grau  de  formaiió  sobre  la  igualtat  de
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gènere?

El percentatge de persones que consideren que no tenen prou formació en igualtat de gènere o que
no contesten és major suposa quasi un 40% de les respostes dels ajuntamentsb En canvi, la gran
majoria de personal que treballa en el PNM/RBM considera que té formació en aquests temes; un
25% en té sufcient i un 56,25% voldrien aprofundir-hib

2) Quin grau de ioneixement tens de les aituaiions  i  polítques de gènere que es
desentolupen al teu ajuntament/PN?
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Si  ens  fxem  en  els  resultats  municipals,  de  les  16  persones  enquestades,  set  (un  44% aproxb)
consideren que tenen un grau de coneixement elevat de les actuacions i polstques de gènere del seu
ajuntament; dos formen part de l’alcaldia, i la resta són de l’àrea de Cultura, de Serveis Socials, de
Desenvolupament  Local  o  d’Igualtat,  Cooperació  i  Gent  Gran  i  pertanyen  als  ajuntaments  de
Campins, Figaró-Montmany, Tagamanent, Sant Pere de Vilamajor, La Garriga i Viladraub De la resta
de persones enquestades, cinc tenen un coneixement baix i una persona moderatb Les tres persones
restants no han contestat, el que podem interpretar de vàries maneres; o bé tenien un coneixement
nul, o bé no han respost per raons alienes al contngut de la pregunta (se l’han descuidat, no sabien
que respondrebbb)b
 
Pel  que  fa  al  personal  del  PNM,  cap  persona  considera  que  tngui  un  coneixement  alt  de  les
actuacions i polstques de gènere que s’impulsen des de l’ofcina tècnicab De fet, predominen les
respostes de coneixement baix, tot i que el nombre de persones amb un coneixement moderat no és
gens menyspreable (37,50%)b 

 

2b) Si tens una miia de ioneixement sobre les polítques de gènere del teu muniiipi,
iom  talores  la  tasia  del  teu  ajuntament  per  promoure  la  igualtat  de  gènere  al
muniiipi?
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La valoració  subjectva que fa el  personal  entrevistat  en relació  a la  tasca de l’ajuntament està
bastant equilibrada en la seva polaritat; representen entorn un 20-25% tant els que consideren que
és  insufcient  com els  que  la  consideren  bonab  Si  obviem les  persones  que  no  han  respost,  la
valoració intermèdia (la que creu que ha fet una labor adequada) comptabilitza gairebé la meitat
d’opinions (42%)b 
 

3) Quines de les següents aituaiions sobre la igualtat de gènere s’han realitzat a la
teta àrea o departament?
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En els  ajuntaments  enquestats,  la  mesura més aplicada és la  de “tenir  en compte les  diferents
necessitats i interessos entre homes i dones ”b I la menys, la de segregar les dades per gènereb
 
Pel  que fa a les actuacions concretes en relació al gènere, està bastant equilibrat el nombre de
persones que han contestat que ss i que nob No obstant aixg, no podem saber, a partr d’aquestes
dades, el grau d’implementació real de les polstques d’igualtat: no totes les persones del mateix
ajuntament contesten el mateixb D’altra banda, tampoc es poden extrapolar aquestes dades al total
de municipis de l’àmbit de la RBM, en tant que només s’han enquestat persones de vuit ajuntaments
diferentsb
 
Com  a  exemple  d’actuacions  encaminades  a  tractar  la  desigualtat  de  gènere,  es  comenta  la
celebració  del  8  de març,  els  grups  de  dones,  les  actvitats  com xerrades,  els  microteatres,  les
projeccions, els cinefgrums, les caminades, els cursos per dones, les accions de coeducacióbbb També
es posa èmfasi en la millora de la redacció de documents no sexistes, com per exemple, escriure
sempre veïns i veïnes, o la formació per al personal municipalb

D’altra banda, si el que es vol veure és el grau de coneixement que es té en relació a les actuacions
concretes que realitza l’ajuntament, podem dir que un 62,5% emet una opinió (hi ha hagut o no hi
ha hagut actuacions), mentre que un 18,5% no ho sapb Ara bé, tampoc sabem del cert si les persones
que han respost que no hi ha hagut ni hi ha prevista cap actuació (25%), realment coneix la situaciób
Per tant, fnalment només podem afrmar que un 37,5% de les enquestades sap alguna cosa del que
s’està fent (el que és coherent amb els valors obtnguts en la pregunta QT2)b
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El desconeixement és elevat en tots els àmbitsb D’altra banda, també és signifcatu que la majoria de
persones hagin contestat que no es segreguen les dades per gènere, el que combinat amb el fet que
l’altra meitat no ho sap, segurament confrma que no es fa aquesta tascab
 
L’opinió que suscita aquesta situació és variada; hi ha una persona que no considera prioritari o
necessari integrar la perspectva de gènere a la seva àrea de treball i una altra persona que creu que
aixg no es pot ferb En canvi, hi ha sis persones que ss ho consideren interessant i cinc que necessiten
més formació o refexió per poder-ho valorarb

5) Vols fer alguna proposta d’aituaiió sobre igualtat de gènere al teu muniiipi? 

Quan es pregunta: “Vols fer alguna proposta d’actuació sobre igualtat de gènere al teu
municipi?”, només una persona indica que ss, perg no especifca quina proposta ésb La resta
no es pronuncia al respecteb En aquest sentt, es pot dir que, o bé la gran majoria de gent

no tenia ganes i/o temps de respondre la pregunta, o bé que no hi ha una necessitat generalitzada
d’incidir en les polstques de gènere municipals, o no es té el sufcient coneixement i dedicació per
elaborar alguna propostab
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En canvi, en l’enquesta dirigida al personal del PNM, hi ha unes quantes propostes (mencionades per
tres persones diferents):

 Estudi/anàlisi d'igualtat de gènere en contractes privats dins la RBMb
 Casos de violència de gènere a la RBM i estadsstquesb
 Anàlisi  d'associacions  culturals,  esportves,  associacions  de  mares  i  pares  d'alumnat

(AMPA)bbb 
 Promoure la paritat de gènere al personal que treballa al PNM, i en especial al col·lectu de

guardesb

RURALITAT

6) Com qualiiiaries el teu ioneixement i formaiió sobre el territori i la situaiió del
món rural al teu muniiipi?

En ambdós nivells administratus (local i regional) el nombre de persones que saben alguna cosa del
seu territori i de la situació que viu el món rural en el seu àmbit d’actuació és majoritari (56,25% i
82,35%, respectvament)b Ara bé, dins d’aquest grup són més els que consideren que no en tenen
sufcient i voldrien aprofundir-hib Si a aquest resultat li afegim els que no tenen res de formació i/o
coneixement sobre la qüestó, perg estan interessats a tenir-ne, podem afrmar que hi ha un interès
elevat per tenir informació sobre aquests temes (un 62% i un 58,82%)b De totes maneres, també ens
trobem representat l’altre extrem (pel cas del PNM); hi ha gairebé un 6% de persones que no tenen
coneixement, perg tampoc consideren necessari tenir-lob

7) Quin grau de ioneixement tens de les aituaiions i polítques de desentolupament
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rural del teu ajuntament? (Aiiions per a promoure i ionsolidar la qualitat de tida en
les zones rurals, relaiionades amb la produiiió agrària o el desentolupament general
de les zones no urbanes).

El coneixement de les actuacions i polstques sobre desenvolupament rural impulsades per la prgpia
insttució (on les persones enquestades treballen) és visiblement baixb Tant en el cas del personal
dels  ajuntaments com el  del  PNM, representa un 37b5%b El percentatge de gent que no respon
també és signifcatub Pel cas dels ajuntaments, hi ha un 25% de les persones enquestades que tenen
un coneixement alt o moderatb    
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8) Si tens ioneixement de les polítques o aituaiions sobre desentolupament rural,
iom talores la tasia del teu ajuntament?

Més de la meitat de persones dels ajuntaments no responen aquesta preguntab Quelcom que és
bastant coherent amb la pregunta anterior,  si  tenim en compte que ja era elevat el nombre de
persones sense respondreb A més, donat que hi havia força persones que tenien un coneixement
baix de les polstques de desenvolupament rural, sembla ser que no totes s’han atrevit a opinarb Les
que  ss  ho  han  fet  estan  bastant  dividides  en  opinions;  aproximadament  la  meitat  opina  que
l’actuació de la insttució és adequada mentre que l’altra meitat opina que és insufcient (pel cas dels
ajuntaments, hi hauria un 14% dels que han respost que considera la seva actuació bona)b  

2.3. QUALITAT DE VIDA A LA RBM

QUÈ VOLEM SABER?

 Conèixer la percepció de la qualitat de vida al Montseny diferenciant-la per gèneresb
 Conèixer els factors que condicionen la qualitat de vida i si aquests tenen a veure amb el

gènereb
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EN QUÈ ENS BASEM?

A l’hora de parlar de qualitat de tida, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la defneix com “la
percepció de l'individu de la seva posició en la vida, en el context de la cultura i sistemes de valors on
viu i en relació amb els seus objectus, expectatves estàndards i preocupacions”b De fet, la qualitat
de  vida  per  ella  mateixa  és  un  dret  recollit  a  l’Artcle  25  de  la  Declaració  Universal  dels  Drets
Humans, segons el qual: 

Al seu torn, el  Diagnóstco di la Igualdad di Géniro in il Midio Rural  remarca que la qualitat de
vida en l’entorn rural té relació amb el nivell d’estudis, els recursos econgmics, l’accés als serveis
públics bàsics (el transport, els serveis d’atenció i assistència a persones grans i/o en situació de
dependència, els serveis d’atenció a la infància, els serveis sanitaris i les opcions d’oci i temps lliure)
(Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient [ MAPAMA], 2011, 179)b 

 El  ioniepte de qualitat  de tida és iomplex de deinir i  té  impliiaiions  en les agendes
polítques i els indiiadors que es ionsideren tàlids.

Les defnicions de qualitat de vida refecteixen la complexitat d’aquesta nociób Marsa José Rebollo i
Marina Núñez apunten que es refereix a l’experiència vital de les persones i pretén valorar i mesurar
el grau de satsfacció de les necessitats i vivències en relació a les normes establertes del context,
aixs com del model ideal amb què es compara en cada casb Aixs doncs, és un concepte dinàmic,
imprecss,  i  les  variables  que  entren  en  joc  a  l’hora  de  defnir-lo  són  múltples  i  estan
interconnectades (Rebollo i Núñez, 2001, Volb15, 41-58)b

Per  tant,  el  concepte  abasta  un  ventall  extens  de  factors  i  està  infuenciat  per  la  salut  fsica  i
psicolggica, el grau d’independència i autonomia, les relacions personals i l’entorn fsic i social de
cada personab És una noció gens neutra i requereix ser dotada de contngut, perquè el signifcat que
se li atorga condiciona les agendes polstques i les prioritats en les decisions que afecten les formes
d’organitzar les vides i societats, tant en els espais informals com en les polstques insttucionalsb

A tall d’exemple, plantejar la qualitat de vida posant el focus en els indicadors econgmics, com ara el
Producte Interior Brut (PIB), comporta valorar la satsfacció de les persones en funció de la suma de
béns i serveis produïts, la qual cosa exclou i invisibilitza tota la feina no remunerada necessària per
sostenir les vides i deixa sense drets a les persones que treballen i actuen fora d’aquest marc laboral
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“Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ella i la seva famslia, la
salut i  el  benestar,  especialment quant a alimentació,  vestr,  habitatge, assistència
mèdica i  als serveis socials necessaris;  també té dret a la seguretat en cas d'atur,
malalta,  incapacitat,  viduïtat,  vellesa  o  altra  manca  de  mitjans  de  subsistència
independent de la seva voluntat”b
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reconegut com a talb  Al  seu torn,  indicadors com el  de la  felicitat  han estat  considerats des de
mirades crstques com excessivament abstractes: requereixen contnguts especsfcs encara que es
presentn com a fns desitjables per a totes (Rebollo i Núñez, 2001)b

 En el  iontext  rural,  és  indispensable  tenir  en iompte  la  qualitat  de tida per  etitar  la
tendèniia al despoblament d’aquestes zones. En aquesta línia, ditersos estudis assenyalen
que les iondiiions de tida de les dones en l’entorn rural són inferiors a les dels homes.

Preguntem sobre la percepció de la qualitat de vida, perquè garantr una vida digna i de qualitat en
l’entorn rural  és fonamental per frenar el despoblament rural i  facilitar que les persones que el
poblen no l’abandonin i,  en conseqüència, per no perdre la riquesa social,  cultural i natural dels
territoris (MARM, 2009)b

Diverses anàlisis sobre la qualitat de vida en entorns rurals a nivell estatal refecteixen que el nivell
de vida de les dones és inferior al dels homesb És el cas, per exemple, del Diagnóstco di la Igualdad
di

Géniro in il Midio Rural, que conclou que: 

L’estudi  Condicionis di vida y posición social di las mujiris in il midio rural, sintettza que “les
condicions  de  vida  de  les  dones  rurals  es  caracteritzen  per  la  falta  d'oportunitats  laborals  i  la
precarietat dels treballs existents, la falta d'infraestructures i serveis a la població, la falta d'accés a
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l'escassa afliació a la Seguretat Social de les
dones treballadoresb  Aquestes caractersstques empitjoren la  seva qualitat  de vida  i  difculten la
millora de la seva poscició social, reforçant la desigualtat de gènere al medi rural” (MARM, 2009, 36)b

62

“Les diferències en les condicions de vida entre dones i homes són l'expressió dels
desequilibris de gènere a la societatb La qualitat de vida de les dones que resideixen al
medi  rural  està  limitada  per  la  falta  d’oportunitats  laborals,  el  dèfcit
d’infraestructures  i  serveis,  l’aïllament  geogràfc  i  social,  i  la  prevalença  dels  rols
tradicionals de gènere” (MAPAMA, 2011, 177)b
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 L’eiofeminisme amplia els faitors a tenir en iompte en la iomprensió de la qualitat de
tida i en l’establiment dels indiiadors per mesurar-la, per transitar iap a una iultura de la
sostenibilitat.

La confuència de mirades crstques dels feminismes i els ecologismes han posat de manifest que les
defnicions de qualitat de vida no recullen la complexitat del concepte, i reivindiquen la necessitat
d’entendre el bonviure com un mecanisme per assolir un canvi en l’imaginari col·lectu i transitar aixs
cap a una cultura de la sostenibilitat (HERRERA, Y, 2013)b S’entén, aixs, el bonviuri com la suma de
condicions que duen a unes vides dignes per a totes i pel planeta, atenent la diversitat de les vides
concretes, les societats i els ecosistemesb Al seu torn, els feminismes aposten per donar valor a les
experiències situades, reals i concretes de les dones, i en aixg ens basem a l’hora de preguntar'ls-hi
directament quina és la percepció de la qualitat de vida prgpia, i quins factors concrets impacten i
consttueixen aquesta percepciób

DE QUINES DADES DISPOSEM?

Aixs doncs, nodrint-nos d’aquestes perspectves hem elaborat preguntes a la ciutadania en general
del Montseny i a dones de diversos indrets d’aquest territori, que relacionen la qualitat de vida amb
el grau de satsfacció i benestar en relació als aspectes següents: 

 L’arrelament al territori i al sentment de pertnença a un ecosistema social i naturalb
 La capacitat de generar xarxes, veïnatges i suports mutus formals i informalsb
 L’assumpció de les feines de cura de les persones i els espais on es fa vidab
 La percepció de la salut prgpiab
 L’economiab
 La igualtat d’oportunitats formatva i laboralb
 L’accés a serveis públicsb
 El temps lliure i d’ocib
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QÜESTIONARIS CIUTADANIA

Per què tius a la Reserta de la Biosfera del Montseny?

La resposta principal mostra que una bona part de les dones viuen al Montseny perquè hi van néixer
i/o la seva famslia són d’aqus de tota la vidab El segon motu que refecteix la gràfca respon al fet de
buscar un lloc de residència més tranquilb Les qüestons laborals i el contacte o treball de la terra
queden repartdes en una mateixa proporciób 

Aquests resultats mostren el  grau d’importància de les arrels  familiars amb la vinculació amb el
territori i la decisió de viure-hib Veiem aixs mateix la importància en la decisió de viure al Montseny
pel seu caràcter rural i els elements associats a aquest (tranquil·litat, contacte amb la natura)b Les
decisions per motus laborals tenen un impacte menor degut al fet que aquesta regió no destaca per
la possibilitat de trobar llocs de feinab
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6) Com qualiiiaries la teta qualitat de tida a la Reserta de la Biosfera del Montseny?

D’aquesta gràfca veiem remarcable que el 89,28% de les persones enquestades considera que té
una molt bona i bona qualitat de vida al Montsenyb Al seu torn, les persones que han indicat que
viuen una baixa o molt baixa qualitat de vida representen percentatge molt reduït respecte del total
d’enquestadesb
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7) Quins dels següents faitors afeiten negattament la teta qualitat de tida? 

La manca de transport públic i els problemes en relació a les situacions laborals són els motus de
més pes a l’hora de difcultar la  qualitat  de vida de les persones enquestadesb  Pel  què fa a les
difcultats en relació a les feines, no tenim dades sobre si aquestes estan vinculades amb la situació
laboral en general, o amb el territori i la manca o males condicions de les feines accessibles a la regió
objecte de la diagnosib 

Al seu torn, la sobrecàrrega de treball  domèstc ha estat, proporcionalment, més explicitada per
persones identfcades com a dones, cosa que es correspon amb la tendència generalitzada segons la
qual les dones segueixen assumint més aquestes tasques pel rol que se’ls assigna tradicionalmentb

Alguns dels comentaris recopilats en les enquestes remarquen també com a factors que els afecten
en la qualitat de vida:

 La presencia massiva de persones al PNMb
 La situació polstca generalb
 Les difcultats que implica la vida a la muntanya: aïllament, distància respecte dels llocs d’oci,

de cultura, de la feinabbb

8) Creus que els faitors que t’afeiten tenen a teure amb la teta identtat de gènere
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(ser dona, home, tenir un gènere no binari)? Quins? Per què?

La majoria de les persones enquestades opinen que la identtat de gènere no té a veure amb els
factors que impacten en la seva qualitat de vidab Al seu torn, el 18,45% que afrma que la identtat de
gènere ss que té relació amb els factors que difculten la qualitat de vida, està format exclusivament
per donesb 

Les dones que afrmen que la identtat de gènere impacta en la qualitat de vida, consideren que
passa per factors relacionats amb la càrrega de les tasques domèstques i de cura a les criatures i
persones depenentsb Alguns dels comentaris recollits són: “Les tasques domèstques acaben recaient
amb més força de forma inconscient en les dones de casa”; “les dones són les que porten endavant
les tasques de casa (dinars, netejabbb)”; “les dones tenim una carrega mental doméstca molt més
gran que els homes per molt implicats que alguns estguin”; “les dones són qui es fan càrrec de la
canalla, dels avis, de portar-los al metge, a l'escola, de fer els encàrrecs”, i “has de treballar totes les
hores, al negoci i a la casa” (comentari relacionat amb la càrrega de la doble jornada laboral)b

D’altra banda, es destaquen alguns factors relacionats amb la discriminació laboral per raons de
gènere: “Diria que hi ha més opcions de feina si ets home (jardiner, llenyetairebbb)”; “em dedicava a
criar els meus flls i després de separar-me del meu marit havia de buscar-me feina i m'ha costat
força”; “el pensament social inconscient ja et discrimina per defecte”, i “sempre hi ha menys feina
per a dones”b

12) Quins dels següents aspeites ireus que podrien millorar la qualitat de tida de les
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dones rurals a la Reserta de la Biosfera del Montseny?

Segons la  percepció de les  persones enquestades,  la  gràfca il·lustra  que el  fet  de fomentar les
oportunitats laborals i l’emprenedoria al Montseny és un factor prioritari per millorar la qualitat de
vida al Montsenyb La percepció de la ciutadania coincideix, per tant, amb la lsnia que segueixen les
polstques de desenvolupament rural (vegeu l’apartat 2b5b), com és el cas de les polstques europees
per la viabilitat i pervivència del desenvolupament rural, les quals busquen fomentar la feina de les
dones i la diversifcació econgmica en l’entorn ruralb

En aquesta  lsnia,  i  a  més dels  factors  esmentats  en la  gràfca,  diverses  dones han afegit  com a
necessari per millorar la qualitat de vida de les dones rurals, en primer lloc, el foment d’actvitats
que puguin “donar valor a tots els projectes existents per tal  que tnguin futur”b Dins d’aquesta
categoria, fan esment a aquelles iniciatves al marge de la formalitat i l’economia monetària, com
són “l’economia col·laboratva” i “fomentar l’associacionisme i el cooperatvisme”b

En segon lloc, es refereixen a ajudes especsfques per a dones, com ara dotar de “més recursos per a
les dones com ajudes per a la criança”, “fer serveis especsfcs per a dones” o diversos comentaris al
voltant de la salut de les dones, com: “Un altre aspecte per millorar la qualitat de vida de la dona
seria oferir xerrades d'educació sanitària sobre problemes de salut de la dona”b

Per últm, recollim una sèrie d’aportacions que tenen relació amb la defensa del patrimoni natural
del Montseny, com són “afavorir energies netes” i la “protecció del medi com l'aigua, l'aire, i les
persones”b A més, algunes veus fan èmfasi en la comunicació i transmissió del patrimoni cultural:
“Cal facilitar que la gent gran es quedi al parc i segueixi transmetent cultura als nouvinguts” perquè
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“és bàsic saber què tenim al nostre entorn” i “connectar i aprendre de dones d'altres zones rurals del
pass o inclús del mateix parc per intercanviar opinions i experiències”b

ENTREVISTES PERSONALS

DIFICULTATS DE LES DONES RURALS EN LA QUALITAT DE VIDA
Arran de les converses amb dones diverses que viuen a la RBM, extraiem que hi ha una sèrie de
difcultats que impacten en la percepció de la qualitat de vida prgpiab Tot i que estan estretament
relaciondes, les detallem per separat a contnuació:

 Les iondiiions de tida dures per sobreviure i trar endavant: “Tota la part de la feina que
ens toca a tots plegats,  que no és poca i  que has de treballar  com un burro per poder
treballar aqus dalt” (ENT 4)b “Nosaltres vivsem feliços, pobres i alegresb Jo crec que el jovent
d’ara no podria pas resistr aixg, nosaltres havsem viscut situacions dures” (ENT 6)b També les
condicions de vida connectades amb les necessitats més bàsiques: “Qui diu no comencis la
casa per la teulada, mentda, és que no en té ni idea, lo primer és que la casa no tngui
goteres” (ENT 13)b

 Les males  iondiiions  en les  infraestruitures  i  les  iomuniiaiions,  com són el  mal  estat
d’algunes carreteres que connecten els municipis amb les cases, masies i fnques aïllades, i el
fet que que hi hagi llocs amb poca o gens cobertura per als mgbils,  ni wif, ni canals de
televisió: “No tenim cobertura als mgbils, com pot ser que no tnguem cobertures mgbils?
(bbb)  perg  llavors  demanes  per  posar-te  un  telèfon  per  satèl·lit  o  aixs  i  et  foten  unes
garrotades que no pots assumir-ho (bbb) Internet, estem amb el mateix, no pots tenir Internet
com Déu mana aqus, no tens connexions per poder treballar des de casa, no tens connexions
per res, és aixs” (ENT 4)b

 La soledat i l’aïllament que experimenten moltes dones i que impacta amb més gravetat en
el  cas  de  les  dones  d’edat  avançadab  “Depèn  de  les  generacionsb  Si  ens  en  anem  a
generacions de persones de 70 anys o 75 anys m’atreviria molt a dir-te la soledat perquè
molts dels flls han de marxar, per tant, són elles les que estan a casa i si hi ha altres flls
mires de combinar-ho” (ENT 4)b “[N]o baixàvem al pobleb Molta gent no em coneixia, em
coneixien per dur els nens al pediatra (bbb) Havies de deixar els àpats fets, visitava a les cinc
de la tarda, de vegades anava sense pentnar: renta't el cap, posa’t rulos, a la vora del foc
eixugant  el  cabell,  anaves  més  ràpid  que  un  assecador  i  aquella  temporada  va  ser
desastrosab En aquella temporada no hi havia carretera, ara en hi ha, el cams era d’asesb No
podies dur cotxet i quan tenia aquests quatre tan seguits: un caminant, l’altre a coll i l’altre a
la panxa (bbb) Em vaig haver d’espavilar, perg com ho havia escollit jo…” (ENT 9)b

 L’expeitatta i la iàrrega que iomporta el rol de dona, com en el cas de les pubilles: “Has
d’encarregar-te de tot pràctcament (bbb) Al ser la gran passes a ser la que ho ha de fer tot,
has de cuidar de les teves germanes, et fan portar un rol en el qual no pots dir que no i sóc
una persona que no sé dir que nob Sempre ajudo i sempre he ajudat a tothom i el que faci
falta, com la gent que et para pel carrer, a mi m’agrada ser-hi i solucionar el problema” (ENT
1)b
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L’ARRELAMENT A L’ECOSISTEMA NATURAL, SOCIAL I CULTURAL COM A PART 
FONAMENTAL DE LA QUALITAT DE VIDA

La qualitat de vida va molt més enllà dels indicadors econgmicsb Els inclou i els depassa alhorab En
aquest sentt, moltes de les dones entrevistades anomenen en la seva percepció de la qualitat de
vida les sensaiions relaiionades amb l’entorn, el paisatge, el sentr-se part de la natura i la gent de
la terra del Montseny. Existeix una diversitat a l’hora de defnir el vincle amb el territori, en què
juguen elements diversos i formes de viure’ls també diverses:

 L’arrelament, el sentment de pertnença a un paisatge, a un ecosistema social i natural: “El
que m’agrada més suposo que són les arrels, ja estàs enclavat en un lloc, quan estàs arrelat
en un lloc t’agrada totb T’agrada des de llevar-te al demat i sentr els ocells, anar tres hores a
cavar la feixa i posar les patates a l’hort o les faves o el que siguib T’agrada la llibertat que
tens aqus dalt per poder viure en plena natura i  poder-ho gaudir” (ENT 4)b “El Montseny
uneix perquè és una muntanya que la veus i és com de la famslia, la veus a totes hores, és el
paisatge i és un paisatge molt bonic” (ENT 8)b

 El gaudir de la natura amb tota la seva diversitat: “M’agrada la climatologia que és variant,
la natura, passejar i veure que segons la vessant té una fora i fauna diferent” (ENT 13)b “El
bosc, els faigs, que es mantenen netsb El Montseny és per enamorar tot, aquests arbresb
M’agrada mirar a  l’hivern totes les branques grosses dels  arbres,  aquestes fonts,  és per
encantar, aquests rocaters, són meravellesb M’encanta tot” (ENT 6)b

 Els ritmes, la connexió amb la natura, la part de nosaltres que som natura: “Vivint aqus vaig
veure que hi havia estacionsb El teu cos funciona per estacions, a l’estu la gana és diferent,
funciones  en  horaris  diferents…”(ENT  3)b  Tot  i  aixs,  no  totes  ho  viuen  igual:  “Jo  visc
estressada a Viladrau, ho he fet tota la vida, un dia vaig anar a una televisió i em van dir:
'Que bé que viviu a Viladrau', i jo vaig contestar: 'Sap tot el que he de fer fns l’hora de
sopar?'” (ENT 8)b

 La ionnexió de l’entorn amb les dimensions espirituals, cscliques, màgiques, etc: “Espai que
m’inspira, que em dona respostes, que em fa preguntes, que m’ensenya (bbb) el territori té
aquesta part, forma part, abraça aquesta comunitatb (bbb) Estan molt vives les estacions, està
molt viu tot el que és el pas del temps, i sentr aquest pas del temps junt amb la gentb O
sigui, hi ha el canvi constant del clima, del paisatge, i també hi ha el canvi constant de les
cares, tots ens estem fent grans junts, tots anem tenim flls, i també els flls es van fent grans
(bbb) aqus és molt més fàcil fer la vida molt més senzilla” (ENT 11)b “Visc al Montseny perquè
per mi és una muntanya màgica” (ENT 5)b

 Algunes mencionen la xarxa, la iomunitat, el teïnatge i els suports mutus: “Viure i treballar
a propet de casa, tot i que hi ha poca feina, la gent que viu aqus tots s’acaben ajudant” (ENT
11)b
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2.4. ACTIVITATS I USOS DEL TEMPS

QUÈ VOLEM SABER

 Conèixer  a  què  dediquen  el  temps  (usos  del  temps)  les  dones  del  Montseny  i  com  el
distribueixenb

 Conèixer la percepció sobre la satsfacció dels usos del temps propisb
 Identfcar quins treballs no remunerats assumeixen les donesb

EN QUÈ ENS BASEM?

 Parlar  dels  usos  del  temps  ens  duu a  deinir  els  ionieptes  de  treball  i  de  temps.  Les
eionomistes feministes han reitindiiat que el treball són totes les feines neiessàries per
sobretiure i iuidar la tida.

Per extensió, el temps de treball comprén totes les hores en què hi ha tasques en marxa que atenen
les vides concretes i els espais on es fa vidab Aixs doncs, l’anomenat  treball produitu (aquell que
produeix béns i serveis, s’intercanvia per diners i té uns drets associats) només se sustenta en el
sistema  capitalista  perquè  hi  ha  un  treball  reproduitu  i  de  iura que  es  manté  al  marge  del
reconeixement i es responsabilitza cada dia de la salut fsica i emocional de les persones i de la cura
de l’entornb Tal com es descriuen a la guia Traçant vidis dignis (Matriu, 2016):

Aixs

doncs, aquest treball  reproductu és indispensable per sobreviure, comprèn feines que han estat
invisibilitzades, no remunerades, resoltes en l’àmbit privat i domèstc, i assumides per les dones pel
sol fet de ser dones, sense que aquesta distribució desigual en tants aspectes sigui en la major part
dels casos fruit de cap tpus de pacte (Fariñas, 2017)b
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“Els treballs reproductus són, d’una banda, treballs per a la reproducció biolggica i
pel  manteniment  de  la  força  de  treball  (preparació  d’aliments,  abastment  de
recursos de la llar, sanejament de l’habitatge, cura i  atenció emocional, etcb)b  I  de
l’altra, el manteniment de xarxes familiars i de suport mutu, la transmissió d’actus
culturals, etcb Els treballs productus, en canvi, són treballs de producció de béns i
serveisb” 
(Matriu, 2016, 11)
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 Les dones en entorns rurals assumeixen una sobreiàrrega de treball que “té a teure amb
el fet que la barrera entre tasques produittes i reproduittes es difumina més que a les
iiutats” (Fariñas, 2017, 25).

Partnt d’aquesta comprensió crstca dels usos del temps, diversos estudis afrmen que les dones en
el medi rural assumeixen moltes feines reproductves per fer possible la vidab El conjunt d’actvitats i
responsabilitats reproductves de què s’ocupen és divers i té a veure amb l’atenció i la disponibilitat
en esferes múltplesb D’entrada, comprèn la cura quotdiana de la famslia i la llar: les criatures, la
gent gran i les persones amb situació de dependència, si s’escau, i el manteniment de l’espai-casa on
la vida es manté i té llocb

En segon lloc, algunes recerques apunten que en el món rural les cures es donen més enllà de la
famslia en molts casos, de manera que inclouen també l’atenció a la comunitat de l’entorn de treball
productu i  a les xarxes de veïnatgeb  Per exemple, és comú que les dones estguin al  cas de les
persones grans del poble o que es coordinin per fer-se càrrec de les criatures de les cases del carrer
o dels masos propersb

A més, la frontera entre feines productves i reproductves és complexa i sovint difcil de dibuixarb
Sarai Fariñas afrma que, tot i les diferències dels perfls de moltes dones rurals entrevistades al Pass
Valencià, la sobrecàrrega que viuen està vinculada al fet que les feines reproductves esdevenen una
“prolongació del treball domèstc” (Fariñas, 2017, 25)b

 L’organitzaiió quotdiana de les feines als àmbits rurals integra les feines reproduittes
neiessàries per iobrir les neiessitats del dia a dia. Aquestes, en general, reiauen sobre les
dones.

Aquesta integració dels usos del temps la trobem, per exemple, en les feines productves en el món
rural que generen feines reproductves que recauen molt sovint en les dones, com ara fer el dinar i
rentar els plats de totes les persones que treballen al camp o fer-se càrrec de les criatures durant les
jornades de treballb També trobem aquesta integració d’usos del temps en les feines reproductves
en  el  marc  de  les  feines  productves,  les  quals  són  poc  reconegudes  i  indispensables  per  trar
endavant qualsevol projecteb

L’informe  sobre  les  dones  rurals  al  Pass  Valencià  refecteix  aquesta  problemàtca  de  la  manera
següent:
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“Les  dones  més  joves  reivindiquen  la  visibilització  de  certes  tasques  en  el  món
agrscola -com ara els tràmits burocràtcs o la investgació de les llavors i plagues per
millorar els cultus- que queden a l’ombra i sense les quals el projecte no avançaria;
mentre l’únic treball que es veu és aquell que es realitza al camp, in situ, marcat per
estereotps masculinitzats de llaurador” (Fariñas, 2017, 25)b
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Aixs  doncs,  el conjunt d’actvitats que en general  assumeixen les dones té la  fnalitat de satsfer
necessitats vinculades a l’alimentació, la salut i el benestar a les llars al marge de la remuneraciób
Algunes d’aquestes feines són els treballs a l’hort, l’elaboració de conserves i remeis naturals, la cura
del bestar, les tasques vinculades a l’autoconsum a la llar, com el proveïment d’aigua o de llenya, o
la recol·lecció de plantes, herbes remeieres, bolets i fruits silvestres, entre d’altresb

 La  integraiió  dels  usos  del  temps  impaita  i  reforça  el  poi  reioneixement  i  la  poia
remuneraiió de moltes de les feines que duen a terme les dones en medis rurals.

Als entorns rurals se segueixen donant situacions com ara la menor incorporació de les dones al
mercat laboral, degut “en gran mesura a la important proporció de dones rurals majors de 65 anys i
a les circumstàncies familiars femenines, lligades a l’assumpció d’uns rols marcats per sexes que els
hi adscriuen les tasques domèstques i  de cures quasi  en exclusivab El matrimoni i  la  maternitat
contnuen sent dues de les principals causes de l’abandó de la vida laboral per part de les dones”b

Diverses anàlisis sobre la temàtca remarquen la precarietat econgmica femenina en entorns rurals
que, de retruc,  impedeix el poder gaudir dels drets associats al treball  assalariatb  “Les principals
conclusions obtngudes assenyalen que la situació laboral de les dones que resideixen en el medi
rural es caracteritza sobretot per la precarietatb (bbb) la presència de les dones en el mercat de treball
formal (bbb) es defneix per la discriminació salarial, una segregació ocupacional horitzontal i vertcal,
juntament  amb  una  elevada  taxa  d’assalarització  femenina  respecte  a  la  de  l’empresariat”
(MAPAMA, 2011, 74)b

DE QUINES DADES DISPOSEM?

Tenint present aquest ventall de disponibilitats, encaixos i feines presents en molts entorns rurals,
aixs com els estudis consultats que afrmen que les dones en medis rurals viuen una sobrecàrrega del
treball domèstc i de cures i experimenten més precarietat econgmica que els homes, preguntem
directament a les dones del Montseny quines són les tasques quotdianes que duen a terme, quines
d’aquestes tenen lloc al marge de la remuneració i quines proporcions de temps ocupen en el dia a
diab Els preguntem, també, quin és el grau de satsfacció envers aquests usos de temps propis i
envers les situacions laborals que viuen algunes d’ellesb

Les  dones  ocupen  el  seu  temps  de  manera  diversa  i  aixg  ens  porta  a  valorar  la periepiió  i
iomprensió del tempsb Som conscients de la diversitat de perfls, de trajectgries vitals, d’edat i de
situacions personals de les dones enquestades i  entrevistades,  i  és per aixg que hem preguntat
també sobre la percepció al voltant del temps lliure i d’oci i com la socialització del gènere pot estar
infuint en la forma de gaudir d’aquest temps lliureb 
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“En el cas de les dones al medi rural (bbb) freqüentment han de compatbilitzar el seu
treball (remunerat) amb el treball domèstc i de cures (no remunerat) i amb el treball
que realitzen al camp de suport a la unitat laboral (sovint tampoc remunerat, i en la
majoria  de  casos  considerat  únicament  com  ajuda)”(Ministeri  de  Sanitat  Serveis
Socials i Igualtat [ MSSSI], 2015-2018, 10-12)b
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QÜESTIONARIS CIUTADANIA

1)  Realitzes  alguna  tasia  no remunerada  relaiionada  amb  el  territori?  Pots  mariar
tàries opiions.

D’aquesta  gràfca  es  desprèn  que  la  majoria  de  persones  enquestades  realitzen  tasques  no
remunerades relacionades amb el  territori  i  que existeix  força diversitat  en els  tpus d’actvitats
dutes a terme que entren dins d’aquesta categoriab

Remarquem  que  aquesta  proporció  de  persones  que  dediquen  temps  a  qualsevol  d’aquestes
tasques llistades només és possible per la proximitat que tenen amb àrees com boscos, camps o
granjesb En entorns urbans, intuïm que la proporció seria molt menorb També observem que la tasca
que més es duu a terme per part de les persones que s’identfquen com a dones és la recol·lecció de
plantes i fruites silvestresb En canvi, les que realitzen més persones que s’identfquen com a homes
són aquelles relacionades amb tasques d’autoconsum de la llarb
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3) Creus que el  fet de ser dona, home, o de qualsetol altra identtat  de gènere, et
iondiiiona en la quanttat o la qualitat del teu temps lliure? Per què?

El que crida l’atenció d’aquesta gràfca és que les respostes fetes per persones identfcades com a
dones estan molt polaritzades entre el ss i el nob En canvi, existeix una proporció bastant més gran
d’homes que consideren que el gènere no et condiciona en la quanttat o qualitat del temps lliureb

A la pregunta: “Per què consideres que el gènere t’afecta o no a la quanttat o qualitat del teu temps
lliure?”, algunes dones remarquen que molts cops prioritzen les necessitats familiars i de la llar a les
seves prgpies i que en general tenen més càrrega de feines per trar endavant la casab Algunes ho
anomenen “doble jornada laboral”, fent referència a la suma d’actvitats laborals i domèstquesb Les
que a més a més són mares, consideren que fan jornada completa, ja que la cura de les criatures les
ocupa tot el dia: “En general les dones amb flls dediquem part del nostre temps lliure a la cura de
l'entorn familiar”b La majoria de responsabilitats associades a la criança recauen sobre les dones,
“per regla general, quan un fll es posa malalt et truquen de l'escola (a la mare)b Fer la compra,
metgesbbb sempre nosaltres”b

Vàries de les dones que han respost que creuen que el seu gènere no infueix en la quanttat o
qualitat del seu temps lliure han exposat com a raons el fet de que són joves i/o no tenen criatures o
famslia al seu càrrec, o bé que comparteixen les tasques de la llar per igual amb les seves parelles, “a
la meva famslia ens repartm les obligacions i el temps lliure de manera equitatva”b

10) Estàs satsfet/a amb la teta situaiió laboral?

75

Q
C



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

Si no estàs satsfet/a amb la teta situaiió laboral,  indiia'ns els motus. Pots mariar
tàries opiions.

Les  dues  darreres  gràfques  mostren  que  la  majoria  de  les  persones  enquestades  es  considera
satsfeta amb la situació laboral prgpiab Aquelles que no estan satsfetes assenyalen com a causes
principals  les  males  condicions  laborals:  horaris,  salaris,  etcb  Aixs  com  també  les  difcultats  per
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conciliar la vida familiar i laboralb Unes quantes persones han marcat també que es troben a l’atur
des de fa un tempsb

En relació a les males condicions laborales, alguns exemples que s’han explicitat són: “Haver de
treballar fora del meu entorn” (distància entre lloc de feina i vivenda); “només treballo tres dies a la
setmana  (bbb)  i  tnc  contractes  de  poques  hores”;  “em costa  molt  pagar-ho  tot  a  fnal  de  mes”
(precarietat econgmica)b Un exemple concret que refecteix la vida laboral de moltes persones és:
“Feina  molt  dura,  amb  contracte  fraudulent  (servei  de  la  llar  quan  la  actvitat  no  acaba  de
correspondre amb el contracte), poca remuneració i obligació de fer feines que no estan pactades
sota amenaça de perdre la llar”b

ENTREVISTES PERSONALS

LA INTEGRACIÓ DE LES ACTIVITATS I FEINES QUOTIDIANES

Arran dels diversos relats de vida recopilats en l’entorn del Montseny, en molts casos el temps i les
aittitats  de tida es perieben i  es tiuen de manera integrada,  amb un temps que serveix  per
satsfer i donar resposta a les necessitats que requereix el dia a diab És una forma de comprendre el
temps que sovint és difcil de comptabilitzar de manera precisa, ja que no funciona dins les lggiques
de la fragmentació del temps prgpies del sistema capitalista, majoritàriament urbàb

En les experiències relatades, apareix la constant de la pràctca, la capacitat i la disponibilitat per
assumir feines molt diterses i  de  iombinar-les segons iontinguib Com diu una de les dones: “Em
tocava més asseure a taula i refexionar, perg una amiga m’ha trucat que no podia anar a buscar a
les nenes, llavors he anat a buscar les nenes i després la meva flla tenia moltes ganes d’enraonar i
m’he quedat enraonant amb ella” (ENT 11)b

La periepiió d’aquests usos del temps més integrat és valorat de maneres diversesb D’una banda,
algunes dones el conceben com un alliberament: “Viure i treballar a propet de casa, tot i que hi ha
poca feina, la gent que viu aqus tots s’acaben ajudantb T’alliberes respecte a la ciutat, que és bastant
esclavitzador, i tens un altre tempsb I per mi, alliberar-te del temps ja és una alliberació” (ENT 11)b I
amb la satsfaiiió de les neiessitats iobertes des d’allg que requereix la vida: “Tens la llum, l’aigua,
el gas, tens tot, el metge una mica més lluny, perg també puja si el necessites i si no vas a l’hospital
amb l’ambulància, la farmàcia és a quatre passes, els flls que ens ajuden, tens aires bons, surts a
fora i fas el que vols” (ENT 7)b

En canvi, per a altres dones és vist com una  diiiultat ionstant  per donar sortda a les situacions
imprevistes: “Pots començar fent una cosa i en pots acabar fent deu més de diferents” (ENT 4)b Per
últm, una de les dones entrevistada assenyala que ho viu amb senzillesa i com un retorn volgut a la
“simbiosi amb la natura, és a dir, viure del que som, del que fem, i com ho fem” (ENT 5)b
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LA DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL

Els rols de gènere estan presents en els papers que desenvolupen dones i homes en els entorns
rurals i en les feines que assumeixen unes i altres, vinculats amb un reioneixement menor en allò
que desentolupen les dones: “Les dones són essencials en moltssimes coses, com el simple fet de
gestonar una famslia, des de sempre se’ls ha donat aquest paper; han hagut de gestonar moltes
coses i se les ha infravaloratb Tenen un paper essencial tan important com el que fan els homesb Al
món familiar, la meva mare té més feinab Sempre s’ha fet treballar més a les dones que als flls, la
dona ha entrat al món laboral perg sempre s’ha ocupat de la casab (bbb) Sempre la teva feina és més
fàcil que es pugui anul·lar que la d’ells, la d’ells és de molta responsabilitat, aixg em fa molta ràbia”
(ENT 2)b

Un dels apsectes comentats ha estat el silenci al qual han estat relegades moltes dones per aquesta
falta de reconeixement i de valor de les tasques i coneixements que acumulen: “[A les dones rurals]
no se’ls dóna el pes i l’espai que mereixenb Viuen en un silenci que també les honora, perquè amb
tot el que han fet, viure en el silenci amb el que vas tenint, sense cap mena de reconeixement,
encara  enalteix  molt  més  la  seva  categoria  humanab  Viuen  en  el  silenci  i  no  busquen  cap
reconeixement ni reclamen res, més que poder viure tranquil·lament i tenir cada dia per menjar,
dinar i  poder caminarb  Són donasses,  no?” (ENT 11)b  “No es veub La gent ho intueix,  perquè de
vegades venien i deien: 'Mare meva Mercè, com pots amb tot?'”(ENT 9)b

Algunes entrevistades remarquen les diferèniies de rols a l’hora de repartr les tasques necessàries
per sostenir les vides: “Arriba un moment que quan arriben diuen: ‘Me’n vaig a fer llenya, no et pots
quedar tu amb les nenes i jo me’n vaig a fer llenya?’ Jo sóc una ta que està forta i necessito cremar,
si no em poso nerviosa tambéb” I com s’exigeix la plena dediiaiió de les dones, sobretot en relació a
la criança: “Tu sempre has d’estar disponible, són paraules molt subtlsb Hi ha uns rols que no són
sansb (bbb) Es normalitza que el pare no hi sigui, en canvi, pregunta on és la mare si no la veu” (ENT 3)b

Qüestonar el sentt d’aquestes diferències entre gèneres també hi és present: “Si parléssim fa 30
anys enrere i els que van marxar llavors veiessin una dona fent anar un xerrac o una desbrossadora,
potser els sobtaria, o potser no perquè potser estaven tps de veure les dones fent anar la dalla o la
falç, vull dir, que ja estava bastant integratb Jo, personalment, alguna vegada notes que potser ss que
et miren d’una altra manera per ser dona” (ENT 4)b

Remarquem, alhora, que la necessitat de sobreviure, la duresa de la tida i la quanttat de feines en
el medi rural per trar endavant fa que en determinades situaiions se superin les ditisions sexuals
del treballb “Entre tots ho anàvem portant i quan vius en una unitat familiar en un lloc rural el que
fas és que es fusiona tot, un fa l’altre, sinó és aixs moltes vegades no seria possible trar endavant les
fnquesb On no arriba un mira d’arribar-hi l’altre” (ENT 4)b “Entre els tres ho fem (bbb), ja no és qüestó
de dintre, fora, les feines de dintre casa o les de fora, és qüestó que s’han de fer un seguit de feines,
siguin a dins o siguin a fora, indiferentment d’on siguin, saps que les has de fer i quan toca a dins,
toca a dins, i quan toca a fora, toca a fora (bbb) És subsistr bàsicament i subsistr amb els recursos que
tens o amb els pocs recursos que tens” (ENT 4)b
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LES ECONOMIES DIVERSES I EL TREBALL ASSALARIAT

La integració de les tasques i  feines en el  dia a dia porta a refectr la  ioexistèniia  de lògiques
d’eionomia diterses en el territori ruralb D’una banda, l’economia que combina feines diverses per
sostenir les necessitats del dia a dia, amb algunes d’aquestes feines remunerades i d’altres que nob
D'altra banda, la lggica de l’economia del treball assalariatb La frontera entre les feines productves i
reproductves és difcil de delimitar en l’àmbit ruralb

Algunes dones entrevistades parlen de la integraiió de les tasques de la inia amb la iriança: “Els
que eren més grandets se’ls enduia el Joan amb el tractor i tornant els posava en un forat dins del
tractor i em venien tots adormitsb Me’ls agafava i me’ls pujava a dalt l’habitació” (ENT 9)b Al seu torn,
refecteixen formes de  resoldre neiessitats bàsiques mitjançant  esferes soiials  diterses,  com la
famslia i el veïnatge: “Al dia a dia tnc nenes a casa, les vaig a buscar al cole, flles d’amigues, i els hi
dono de dinar també” (ENT 11)b “Al demat porto els nens a l’escola a les 9, el gran fa primer d’ESO i
entre tres mares ens hem combinat perquè me’l portn a Tona, elles fan mat, jo faig migdies” (ENT
1)b

EL TEMPS LLIURE

Preguntar  sobre  la periepiió  del  temps  lliure  propi ens  ha  dut  a  valorar  diverses  respostes  i
refexionsb D'entrada, la diiiultat per deinir aquest temps lliure, entendre’l crstcament i repartr-lo
de manera justa: “Tampoc està clar que és temps lliure i que nob (bbb) Hem escollit aquest model
perquè volem sortr d'aquestes trampes de models tradicionalsb  (bbb)  És difcil  trobar un equilibri,
trobar aquests temps pel descans, per les cures, per altres maneres de relacionar-se” (ENT 12)b 

Al  seu  torn,  per  a  algunes  dones,  el  temps  lliure  esdevé  temps  de  qualitat  per  estar  amb  les
iriaturesb De nou “fer quelcom productu es valora més que les cures” (ENT 12), per tant, la cura dels
flls i  les flles no es concep com a temps de feina en moltes ocasionsb Per últm, algunes dones
consideren el temps lliure com el “temps per a mi”, un temps dedicat a elles, i algunes ho vinculen
amb l'exigència per temporades de les feines a les fnques: “Depèn molt de la temporadab Si és
temporada de feina, que tnguis hores  de dia,  bàsicament,  primavera, estu,  part  de tardor,  em
queda molt poc temps per a mi (bbb) moltes vegades marxes amb el cap aqus i amb el cor fora, no és
fàcil, i menys si saps, avui tens allg per fer i demà allg altre, dius, aixg no ho puc deixar perquè se’m
quedarà ple d’herbes, depèn l’època, perg ss que intento airejar-me” (ENT 4)b

2.5. ECONOMIES I DESENVOLUPAMENT RURAL

QUÈ VOLEM SABER?

 Conèixer  els  processos  de  transformació  que  s’estan  experimentant  al  medi  rural  de  la
Reserva de la Biosfera del Montseny i com és l’adaptació a aquestsb

 Identfcar  reptes  i  oportunitats  de  les  iniciatves  respectuoses  amb  les  persones,  les
comunitats i la naturab
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 Visibilitzar la importància de les dones en les noves ruralitats i sectors rurals emergentsb 

EN QUÈ ENS BASEM?

 Les tendèniies  generals  de les darreres  dèiades en les polítques de desentolupament
rural s’enfoquen iap a la sostenibilitat.

El desentolupament rural és el conjunt d’accions per promoure i consolidar la qualitat de vida en les
zones rurals, relacionades amb la producció agrària o el desenvolupament general de les zones no
urbanes (Associació d'Iniciatves Rurals de Catalunya [ARCA])b 

Des dels programes de desenvolupament rural impulsats per la Unió Europea i assumits pels països
membres, l’economia i ocupació ha estat i  és un dels eixos d’acció per integrar les polstques de
desenvolupament a les zones rurals, a través del foment de la reactvació econgmica i la creació
d’ocupació,  amb  especial  atenció  als  sectors  agrari,  d’alimentació,  forestal  i  les  zones  rurals
(Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació [DARPA], 2015)b

Destaquem, per la seva importància, el concepte de desentolupament rural sostenible, descrit a la
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al Desenvolupament Sostenible del Medi Ruralb Amb aquesta
llei es vol ampliar la base econgmica dels territoris rurals, augmentar el nivell de població i el seu
grau de benestar  i  conservar  els  recursos naturals  i  culturals  del  propi  territorib  En el  preàmbul
d’aquesta llei s’estableix que:
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“[T]ota polstca rural ha de buscar una major integració territorial de les zones rurals,
facilitar una relació de complementarietat entre el medi rural i l'urbà, i fomentar en el
medi rural un desenvolupament sostenible”b
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 La tendèniia generalitzada a les zones rurals de muntanya és anar perdent les aittitats
eionòmiques del seitor primari i realçar les aittitats enfoiades en els serteis i el turisme. 

Com s’estableix al Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera, “el
massss del Montseny (bbb) ha experimentat, al llarg del segle XX, una profunda transformació (bbb), la
industrialització,  el  creixement  urbà i  la  crisi  dels  models  rurals  de  desenvolupament  que s’han
denominat tradicionalsb (bbb) En les darreres dècades, s’ha introduït de manera determinant un quart
factor, que es pot defnir com a terciarització de les àrees de muntanya, amb l’impuls creixent de les
actvitats econgmiques vinculades al sector serveis i, en concret, al turisme” (VVAA, 2014, 16)b

A més, especifca que “[l]es actvitats econgmiques predominants al massss del Montseny han estat,
fns  a  la  dècada  dels  anys  cinquanta  del  segle  passat,  l’agricultura  de  muntanya,  la  ramaderia
extensiva  i  l’explotació  forestalb  La  crisi  del  sector primari  a  les  zones de muntanya,  on la  seva
rendibilitat i compettvitat al mercat resulta molt difcil, condueix a la substtució d’aquest sector pel
sector terciari, dedicat a proveir serveis als visitantsb (bbb) [Tot i aixg,] al Parc Natural del Montseny,
les  actvitats  agràries  i,  d’una  manera  especial,  les  forestals,  mantenen  encara  una  presència
signifcatva” (VVAA, 2014, 17)b

El quadre següent  mostra els canvis de perspectva que s’han produït respecte a les àrees rurals i les
actvitats que s’hi duen a terme:

ENFOCAMENT
TRADICIONAL

ENFOCAMENT NOU

OBJECTIUS

Augmentar els ingressos
dels agricultorsb

Millorar la compettvitats
de les explotacions

agràriesb

Compettvitat de les àrees
ruralsb

Valorització dels recursos
ruralsb

Explotació dels recursos
subutlitzatsb

SECTORS CLAU Agricultura Varis sectors (turisme rural,
manufactura, TICsbbb)

INSTRUMENTS Subsidis Inversions

ACTORS CLAU
Governs nacionals

Agricultors
Tots els nivells de

l'Administració

Varis agents privats

Fig. 14: Canvis de perspectva en les àrees rurals i les actvitats que s'hi desenvolupenb 
Font: Rosell i Viladomiu, 2009, 18b

81



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

 El  foment del  paper  de les dones en el  medi  rural  es ionsidera una aiiió prioritària  i
estratègiia  des  de  les  polítques  de  desentolupament  rural  per  a  la  ditersiiiaiió
eionòmiia i la transiiió iap a models agraris alternatus i sostenibles.

De l’informe A sol i sirina: donis, món rural i pagisia  (Binimelis, Bosch i Herrero, 2008), respecte al
paper de les dones al medi rural, destaquem:  

 “[La  importància  de]  la  centralitat  de  les  dones  en  el  món  rural,  suportada  pel  seu
protagonisme en els proiessos de ditersiiiaiió eionòmiia en el món rural” (pb15-16)b

 “El paper clau de les dones en l’esfera polstca i actvista com a generadores de discursos
alternatus  sobre  la  ruralitat,  les  dinàmiques  de  producció  i  el  consum  de  productes
agrscoles, i els models agríioles alternatus o la relació amb el medi ambient” (pb16)b

 “[E]l reconeixement de les dones pageses com a  subjeites aitus que reivindiquen el seu
projecte de vida entorn d’una pagesia lligada a un model social i agrari sostenible” (pb16)b

 “[L]’increment del rol de les dones en els àmbits de poder i de presa de deiisions, la seva
promoció en l’accés i la gestó dels recursos naturals i en la preservació del medi ambient,
àrees que afectaven de ple la situació de les dones rurals” (pb17)b

Franz Fischler, comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, afrma que: 

 La tisió de sostenibilitat apunta iap a notes formes de desentolupament rural tiniulades
a  la  idea  de  sobirania  alimentària  i  agroeiologia,  i  alternattes  als  models  eionòmiis
tradiiionals: eionomia soiial i solidària i eionomia feminista.

Des dels moviments rurals, cada cop més es demana que les polstques de desenvolupament rural
tnguin un enfocament diferent basat en els criteris que defnim a contnuació:

 Sobirania alimentària: “El concepte (bbb) es va gestar al Sud global, en el marc del llarg cicle
de lluites llatnoamericanes contra la imposició del neoliberalisme (bbb)b El va presentar per
primer  cop  La  Via  Campesina  (bbb)b  [Té]  vuit  eixos  principals  d’acció  comú:  dret  a
l’alimentació,  accés  als  recursos  productus,  producció  agroecolggica,  comerç  i  mercats
locals, gènere, transgènics i agrocombustbles, joventuts pageses i canvi climàtc” (Arran di
Tirra II. Indicadors di Sobirania Alimintària a Catalunya)b 

 Agroeiologia: “Neix  a  la  recerca  d’un  enteniment  més  profund  de  la  naturalesa  dels
agroecosistemes i dels principis del seu funcionament i proporciona els preceptes ecolggics
bàsics sobre com estudiar, dissenyar i manejar agroecosistemes que són productus alhora
que  conservadors  dels  'recursos  naturals'  i  que,  a  més,  són  culturalment  sensibles  i
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“Garantr la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és una de les grans prioritats
de la  Unió  Europeab  També suposa,  simplement,  una  necessitat  pràctca per  a  la
viabilitat  i  la  pervivència  del  Desenvolupament  Ruralb  L’aproftament  gptm  dels
recursos humans amb vistes al manteniment del teixit social de les comunitats rurals i
la revitalització de les economies locals requereix la plena partcipació de les dones”
(Comissió Europea, 2000)b
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socioecongmicament viables” (VVAA, 2018, 148)b
 Eionomia soiial i solidària: “Defensa un sistema econgmic respectuós amb les persones, el

medi  ambient  i  els  territoris  que  funciona  sota  criteris  democràtcs,  d’horitzontalitat,
transparència,  equitat  i  partcipaciób  L’economia solidària  contempla  una nova forma de
produir, distribuir i consumir, i representa una alternatva viable i sostenible per satsfer les
necessitats individuals i globals” (Xarxa d'Economia Solidària [XES])b

 Eionomia feminista: “L’Economia Feminista de ruptura aposta per descentralitzar el mercat
capitalista de l’economia i posar al centre del sistema el què realment és important: la vida
de les persones i del planetab És a dir, des d’aquest punt de vista, l’economia va molt més
enllà  de les tasques productves que generen valor monetari  i  passa a ser el conjunt de
processos que sostenen la vida, tant les necessitats materials, com les emocionals i de cura”
(Matriu, 2016, 10)b

 Els reptes i oportunitats que es presenten a la Reserta de la Biosfera del Montseny tan en
la mateixa línia de repensar el desentolupament rural i posar ateniió a la funiió que les
dones poden tenir en aquest replantejament.  

Tradicionalment, les funcions dels Parcs Maturals s’han centrat més en la conservació i l’educació
ambiental,  dedicant menys recursos  al  desenvolupament local  i  el  foment de la  partcipaciób  En
canvi, una Reserva de la Biosfera té un paper destacat en el foment del desenvolupament local i en
la mirada de la interdependència entre el territori i els seus habitantsb Tal i com s’ha explicat a la
introducció,  les  Reserves  de  la  Biosfera  tenen  un iompromís  en  desenvolupar  actvitats
econgmiques equilibrades i respectuoses amb el territori,  com també en realitzar un creixement
econgmic i social d’acord amb els objectus de la reservab

Aquest compromss amb els objectus del desenvolupament sostenible s’emmarca en el context del
massss del Montseny, el qual, tal com hem explicat a l’apartat 2b1b, està experimentant la mateixa
tendència: passar de les actvitats econgmiques del sector primari a les actvitats basades en els
serveis i el turisme ruralb 

Tot aixg posa sobre la taula el repte de potenciar unes actvitats, tant a nivell econgmic com cultural
i  natural,  que facin de la Reserva de la Biosfera del  Montseny un exemple d’interdependència i
convivència entre els habitants humans i no humans del territorib Altrament dit, suposa no pensar
només en la  possibilitat  de la  supervivència més inmediata,  a  través d’actvitats que promoguin
rendibilitat econgmica, com es dona des de les polstques de foment del sector dels serveis, i més
concretament  a  aquelles  dirigides  al  turisme  rural  i  de  muntanyab  Comporta,  doncs,  trobar  els
mecanismes  per  aproftar  el  privilegi  d’una  regió  tan  rica  en  biodiversitat  per  assegurar  la
supervivència  a  llarg  termini,  situant-ne  el  desenvolupament  des  de  l’gptca  de  la  sobirania
alimentària i promovent projectes en què les fonts del sustent estguin equilibrades (entre actvitats
del sector primari, secundari i terciari) i no suposin un impacte que degradi irreversiblement el medi
on vivimb
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DE QUINES DADES DISPOSEM?

QÚESTIONARIS CIUTADANIA

Com  es  mostra  a  l’apartat  del  context  sociodemogràfc,  no  es  disposa  de  dades  d’ocupació
segregades per gènere ni existeixen dades especsfques sobre la diversitat de feines (remunerades o
no) que contribueixen al desenvolupament ruralb Només trobem dades generals per sectors (primari,
secundari i terciari)b En aquesta lsnia, hem volgut aprofundir distngint tpus d’actvitats que es poden
donar a l’àmbit rural i incloent d’altres sectors estratègicsb 

A  més,  en  el  marc  de  l’economia  social   i  solidària,  destaquem  el  paper  clau  d’altres  tpus
d’iniciatves en el desenvolupament rural, com per exemple les cooperatves de consum i de treball,
la producció agroecolggica, les xarxes de productors locals, etcb 

9)  Tens  alguna de les  següents  feines  remunerades  a  la  Reserta  de la  Biosfera del
Montseny?

Hem volgut identfcar, mitjançant els qüestonaris a la ciutadania, quin percentatge de persones
tenen feines remunerades especialment vinculades amb el territori de la RBMb Veiem que existeix un
gruix de persones que no ha seleccionat cap d’aquestes professions i, tot i que la mostra és massa
petta per obtenir resultats signifcatus, ss que concorda amb la idea sobre el caràcter de dormitori
dels  municipis  situats  al  Montsenyb  Amb altres  paraules,  cada  cop  més  persones  resideixen  en
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aquests municipis, perg no hi treballenb També coincideix amb la percepció de moltes de les dones
entrevistades, segons la qual manquen llocs de feina al territori de la Reserva de la Biosferab 

11) Quina de les següents iniiiattes, espeiialment respeituoses amb les persones, el
medi ambient i els territoris, hi ha al teu muniiipi?

Hem  volgut  indagar  quin  és  el  coneixement  del  que  es  disposa  sobre  les  iniciatves  existents
especialment respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territorisb Ho hem preguntat al
qüestonari dirigit a persones tècniques dels ajuntaments dels municipis de la RBM i a treballadores
del  PNMb  De  les  respostes  obtngudes  inferim,  d’una  banda,  que  en  general  existeix  un  elevat
desconeixement  sobre  l’existència  d’iniciatves  d’aquest  tpusb  I  de  l’altra,  que  les  persones
treballadores del Parc Natural  del  Montseny tenen més coneixement en general sobre aquestes
actvitats que les treballadores dels ajuntamentsb 

ENTREVISTES PERSONALS

De  les  dones  entrevistades,  una  de  les  idees  més  repetdes  i  comentades  té  a  veure  amb  la
insostenibilitat i diiiultat  que suposa  guanyar-se la tida a pagès  i com aixg explica que aquesta
forma de vida estgui cada cop més extngidab “[G]uanyar-se la vida amb la terra és molt difcilb I qui
diu amb la terra, diu amb bestar, i qui diu en bestar diu amb… és molt, molt difcilb Sent romàntca
diria que gairebé és impossibleb Perquè hi ha moltes difcultats i no surt a compte i la gent no s’hi pot
guanyar la vida perquè econgmicament no et surten els números” (ENT 4)b “Abans tothom pujava
aqus a guanyar-se la vida i ara la gent baixa a baixb (bbb) Abans la gent treballava aqus per tenir un
jornal, ara hi ha molt poca gent que pugui tenir un jornal aqus” (ENT 3)b
Un dels  arguments pels  quals  s’opina que no es pot  viure  de pagès és perquè està  mal  pagatb
“M’agraden els animals, perg dedicar-m’hi no té futurb Si han de viure tres flls d’aixg, malamentb O
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tens una feina d’un sou o aixs o sinó per consum propi ss (bbb) de pagès és molt més dur i pel que et
dona no pots viure, no pots viure, perquè el nivell de vida ha pujat molt i els sous estan igual i has de
posar-hi molt” (ENT 1)b “És que el pagès no pot viureb Tot i tenir terres, no es pot viure de la pagesiab
Està molt mal pagat, aquest és el problema“ (ENT 10)b “[Hi ha] poca gent que pugui viure de la casa…
si tnguessin alguna ajuda seria bàsic perquè la gent no marxib La gent jove… si no hi ha vida, què vols
fer aqus? Has de marxar a fora a treballar” (ENT 7)b

També es mencionen que les intersions són molt altes i no són rendiblesb “ [T]inc una veïna que li
van fer gastar-se més de dos milions de pessetes per arreglar-ho tot per fer mel i formatgesb I havia
d’anar a comprar llet a fora perquè sinó no podia fer formatgesb Mai ha arribat a guanyar dos milions
de pessetes amb allgb És que inverteixes, perg no treus resb Per aixg la gent se n'ha avorrit, perquè
tens molta feina i després el resultat és molt poc, cada vegada menysb (bbb) [A]vui dia van aguantant
els que tenen vaques perquè són gent que ja està arriada de molts anys, perg sinó no resulta” (ENT
9)b

Vàries de les dones entrevistades també es queixen de la quanttat de buroiràiia que implica l’ofci
de  pagès,  que  augmenta  exponencialment  les  tasques  a  fer  i  els  requisits  necessaris  per  trar
endavant la feina, fent que faiis més d’empresari que de pagèsb “[U]n pagès és un empresari i aixg
és aixsb I d’ara en endavant encara ho serà més, perquè el fet de fer papers i la gestó de papers que
s’ha d’arribar a fer… (bbb) Ara, aqus, o et demanen un paper o t’ha de pujar l’inspector o ara resulta
que no has fet tal analstca, la meitat del temps de fer de pagès està aniquilat per tot aixg i jo ho
trobo fora de sèrieb I cada dia em demanen més papers, aixs com van passant els anys, cada dia més
papers, i tu mires de tenir una bona relació i de complir la normatva perquè és la teva obligació,
perg aixg fa 25 anys no existab Aixg no és tan real, s’ha creat aixs i ens hem d’adaptar a la normatva i
ens adaptem, perg jo no hi crec” (ENT 5)b “[C]ada vegada s’exigeix més normatves per tenir les coses
en regla i els pagesos estan cremats” (ENT 1)b

Per aixg, moltes persones assenyalen que l’única manera que han tngut de subsistr algunes masies
o cases de pagès, aixs com persones habitants al Montseny, ha estat virar cap al turisme i el seitor
dels serteisb “S’ha donat més cap al turisme, a qualsevol casa de pagès on els hi ha anat malament
els animals, han rehabilitat la casa per fer turisme ruralb D’aqus a 10 anys enrere fns ara la gent
tendeix a aixg” (ENT 1)b “Al Montseny és molt difcil tenir visió de futur si  no ets del món de la
restauració o del turismeb (bbb)  Qui ha muntat restaurants,  hotels, artesania, botgues… han sigut
dones, les dones mantenen el comerç, el pett comerç dels municipis” (ENT 8)b “[A] Aiguafreda de
l’única manera que pots subsistr és com a proveïdora de serveis” (ENT 10)b
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Algunes de les propostes o exemples inspiradors que destaquen les dones entrevistades són els
següents:

 Reduir els requisits de papers i normattes, o fer-ho de manera que no siguin els pagesos
qui  ho hagin  de dur  a  terme per  no sobrecarregar  la  feina:  “Si  no (bbb)  volen treure  [la
burocràcia i els papers], que posin una persona que passi per les cases i que els hi port la
gestó dels papers, jo crec que aixg és una feina d’un comptable, d’una empresa… no sé
quina és la paraula, perg no és la feina d’un pagès i un pagès necessita fer la feina ben feta i
s’hi ha de passar moltes hores” (ENT 5)b

 Crear obradors muniiipals per a que tothom pugui tenir accés a manufacturar i legalitzar els
seus productes:  “[A]quest  obrador  municipal  que s’està  fent  dóna la  possibilitat  si  unes
noies, per exemple, es volen dedicar a recollir plantes medicinals i volen fer ungüents, doncs
puguin tenir un registre sanitari, puguin ser legals i puguin vendre el seu producte gràcies a
que fan un contracte amb aquest obrador, que és comunitari, que tals dies hi poden anar,
aixg crec que és una possiblitat“ (ENT 5)b

 Tirar endavant  projeites  d’autooiupaiió per  dones vinculats  amb el  territori:  “[J]o  estc
muntant una empresa tèxtl en la que hi haurà les meves peces, que són inèdites, per la
inserció de dones en el món laboral, en el món rural, al Montsenyb (bbb) Cada sis mesos, de les
dones que creguem o les que estguin interessades, no seran assalariades, seran autgnomes
o sota la seva responsabilitatb Que jo no hagi de controlar l’horari, que treballin a casa o a on
vulguin ellesb Si ho volen fer com a segona feina, si ho volen fer perquè no tenen feina, si ho
volen fer com a hobby…” (ENT 3)b

 Donar  ajuts per  la  neteja  forestal  i  per  dinamitzar  la  vida  a  les  masies  i  evitar  el
despoblament: “Si tenen ramat queda uns camps verds, perg si no hi ha ramat la vegetació
puja i els boscos estan bruts, qui els neteja? Aixg val dinersb A la llarga hauran de fer un
pensament, donar ajudes, canviar una micab Aixg ho han de fer les autoritatsb (bbb) [P]oca
gent que pugui viure de la casa… si tnguessin alguna ajuda seria bàsic perquè la gent no
marxi” (ENT 7)b 

 Que  l’administració  ajudi  al  fet  que  els  preus pagats  als  productors  siguin  justos:
“[L]’administració hauria d’haver tngut més clares les seves lsnies d’actuació i haver buscat
estratègies de fomentar o potenciar pagar coses que valen 10€, pagar-ne 50€, perquè la
gent es quedib No una subvenciób Posar en valor allg que té un preu, qui ha de guardar un
bosc?  Si  ho  haguessin  fet  amb temps,  les  masies  estarien  poblades,  majoritàriament  hi
hauria dones que no haguessin anat a un altre lloc, li haurien d’haver donat aquest valor
social” (ENT 8)b

 Etitar l’extniió d’oiiis mitjançant el reemplaçament per noves persones interessades en
seguir la feina: “Creacció Vic té un projecte que està molt béb Quan una persona plega d’un
negoci,  Creacció  busca  algú  amb  un  perfl  semblant  i  els  dos  treballen  dos  anys
conjuntament, dos anys abans que es jubili un i dos anys al principi de la nova etapa” (ENT
8)b
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2.6. PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA QUÈ VOLEM SABER?

 Conèixer  el  grau  de  partcipació  de  les  dones  a  nivell  insttucional,  tant  en  les
administracions locals com en l’associacionismeb

 Identfcar quines són les formes de partcipació de les dones en aquests espais i com s’entén
aquesta partcipaciób

EN QUÈ ENS BASEM

 Les dones han anat adquirint progressitament més iotes de partiipaiió a les insttuiions
formals, tot i que eniara són minoria.

En els Objectus de Desenvolupament del Mil·lenni establerts per l’ONU es declara que “les dones
estan  accedint  lentament  al  poder  polstc,  perg  en  general  gràcies  a  quotes  i  altres  mesures
especials”b Aixs doncs, veiem que el lent accés de les dones als espais de partcipació polstca es veu
afavorit per mesures tècniques que estableixen la quanttat de dones respecte els homes que hi ha
d’haver, i no degut a canvis estructurals i de valors profundsb

En aquest sentt, pot ser interessant distngir entre el tpus de representació de les dones en els llocs
de presa de decisions polstquesb D’una banda, hi ha la  representaiió quanttatta o desiriptta,
referida al nombre de dones a llocs electus, de presa de decisions o en partts, que es basa en la
idea  que  les  insttucions  democràtques  haurien  de  refectr  la  població  (representació  “mirall”
d’aquesta)b D'altra banda, la  representaiió qualitatta o sustantta,  que contempla si el procés i
resultat de la polstca refecteix els temes, les necessitats i els interessos de les dones (Lombardo,
2008, 2)b

Malgrat reconèixer que la situació de les dones està avançant en els últms anys (tot i que no de
forma homogènia en tots els territoris  del món), persisteixen desigualtats entre homes i  dones i
segueixen havent-hi importants obstacles en la partcipació de les dones en els diferents àmbits de la
societat, com ara l’àmbit polstcb Aixg comporta greus conseqüències pel benestar de tots els pobles,
tal com s'alerta a la Conferència Mundial de la Dona (Beijing, 1995)b
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 Que les dones segueixin  sent  minoria  en els  espais  formals  d’organitzaiió  soiial  és un
greuge  soiial,  hi  ha  una  separaiió  de  rols  en  els  tpus  de  goternança.  Per  tant,  és
important que les dones estguin més presents en aquests espais.

A nivel internacional s’ha declarat que:

Per aixg,
“la

potenciació del paper de la dona i la plena partcipació de la dona en condicions d’igualtat a totes les
esferes de la societat, inclosa la partcipació en els processos d’adopció de decisions i accés al poder,
són fonamentals per aconseguir la igualtat, el desenvolupament i la pau” (Conferència Mundial de la
Dona, Beijing, 1995)b

En conseqüència,  podem afrmar que “és essencial organitzar les dones dins de moviments més
grans perquè siguin capaces de reclamar i protegir els seus drets, com també ho és portar a dones a
posicions de lideratge i incorporar perspectves de gènere als fgrums on s’adopten les decisions”
(Kishore, 2014)b

 Les dones no partiipen menys, sinó que la seta partiipaiió és més ditersa. Partiipen
menys en determinades estruitures formals, però són molt presents en altres formes de
partiipaiió, sobretot informals.

Existeix una invisibilització i/o menyspreu de la valoració polstca i d’organització social que aquesta
partcipació informal de les  dones representab  Pel  què fa a l’escala  dels  pobles i  comunitats  de
l’entorn  rural,  existeix  un  biaix  de  gènere  a  l’hora  de  reconèixer  les  formes  d’organització  i
partcipació diverses que hi cohabitenb Sovint, resten invisibilitzades com a fórmules d’organització
col·lectves i  no es reconeix que l’actvitat de trobada i  organització a través d’aquests espais de
partcipació és també fer polstca i té incidència directa a la vida de les comunitatsb En aquest sentt,
existeix una diversitat de llocs de trobada que serveixen per organitzar bona part de les vides i els
posicionaments sobre els temes del dia a diab I aixg passa, també, en trobades informals entre dones
(la majoria) que resolen les necessitats del dia a dia per sostenir la vidab En aquest sentt, sabem que
hi ha un: 

Per aixg
és

important reconèixer que les dones han estat redefnint com volen involucrar-se als discursos, per
exemple, de defensa de la terra i de l’accés a la mateixab “Les dones de les bases estan dient que allg
que està en joc no són només ttols de terra i recursos, sinó també una forma de vida que sigui
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“Les dones segueixen estant marginades en gran mesura de l’esfera polstca a tot el
món,  sovint  com  a  resultat  de  lleis,  pràctques,  acttuds  i  estereotps  de  gènere
discriminatoris, baixos nivells d’educació, falta d’accés a serveis d’atenció sanitària, i
degut al fet que la pobresa les afecta de manera desproporcionada” (UN, 2011). 

“Indiscutble protagonisme de les dones en les lluites contra el neoliberalisme al llarg
del món sencer entorn la defensa de drets fonamentals, la reproducció de la vida o la
protecció de béns comuns (terres, boscos, aigües i comunitats senceres aguaitades
pels megaprojectes capitalistes)b Perg, a més, assistm de forma potser inèdita a la
histgria,  a l’extensió dels  sabers i  pràctques heretades dels  moviments de dones,
feministes i quiir, que posen la defensa de la vida al centre i fan del cos un camp de
batalla inesquivable”(Gil, 2016)b
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autosufcient i doni autonomia i dignitat a cada persona” (Kishore, 2014)b D’aqus es desprèn que la
crstca va més enllà de la visió merament tècnica o formal dels drets i les decisions: qüestona els
fonaments de les formes de vida dignes de ser viscudesb

 Hi  ha  algunes  raons  que  expliquen  la  partiipaiió  insuiiient  de  les  dones  als  espais
formals de fer polítia:

 La sobreiàrrega de feina domèstia i de iures o la doble feina assumida per les dones
diiiulten  la  partiipaiió  en  espais  formals  de  presa  de  deiisions  polítques. Molts
estudis indiquen que:

 Poden existr obstailes fruit de la forma en què es desentolupa aquesta partiipaiió
(rols i aittuds més i menys talorats). Cal repensar la polstca, els rols, acttuds, tasques i
necessitats que es cobreixen des d’aquestab Alguns “moviments insisteixen en no oblidar
la xarxa d’elements materials i immaterials, alteritats i diferències, que consttueixen la
mateixa possibilitat d’ésserb La seva desconsideració porta al fracàs en la mesura que es
deixa  de  costat  allg  que  soporta  res  més  i  res  menys  que  l’existr:  cos,  vida,  cures,
interdependència”b Aquesta perspectva planteja algunes preguntes: 
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“La infrarrepresentació de les dones se situa en el context més ampli de la tradicional
divisió sexual del treball i, de vegades, també de desigualtats econgmiques i socials
(violència,  discriminació  laboral,  assetjament  sexual)b  El  paper  tradicional  de  les
dones,  la  doble  feina  i  la  falta  de  suport  insttucional  perquè  les  dones  puguin
conciliar famslia i  polstca estan presents al marc, degut al fet que contribueixen a
agreujar el problema de la infrarrepresentació femenina” (Lombardo, 2008, 11)b

“Com pensar  la  feminització  de la  polstca  per  atendre  allg  que hi  habita  com a
potència transformadora i que obre un desafament pels processos de polittzació en
general?  I  com pensar-la  per escapar d'una visió reaccionària que exalta qualitats
innates  i  idealitzades  de  les  dones  com  a  nou  pretext  per  a  no  interrogar  la
construcció desigual del gènere?” (Gil, 2016)b 
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DE QUINES DADES DISPOSEM?

RECERCA DOCUMENTAL

Presència femenina en el govern local; composició del consistori per gènere:

NOM 
MUNICIPI COMARCA ALCALDESA

DONA? 

Nº DE
DONES

REGIDORES

Nº TOTAL
REGIDORS

(sense
iomptar

alialde/sa)

% DE DONES
REGIDORES
RESPECTE EL

TOTAL

Aiguafreda
Vallès

Oriental no 2 6 33,3 %

Arbúiies Selva no 4 12 33,3%

Breda Selva no 4 11 36,3%

Campins
Vallès

Oriental no 0 4 0%

Cànotes i
Samalús

Vallès
Oriental no 2 4 50%

El Brull Osona no 1 6 16%

Figaró i
Montmany

Vallès
Oriental si 1 4 25%

Fogars de
Montilús

Vallès
Oriental no 1 6 16%

Gualba
Vallès

Oriental no 3 8 37,5%

La Garriga
Vallès

Oriental si 7 16 43,75%

Montseny
Vallès

Oriental no 2 6 33,3%
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Riells i
Viabrea Selva no 4 10 40%

Sant Estete
de

Palautordera
Vallès

Oriental no 5 9 55,5%

Sant Feliu de
Buixalleu Selva no 2 6 33,3%

Sant Pere de
Vilamajor

Vallès
Oriental si 3 10 30%

Seta Osona no 6 10 60%

Tagamanent
Vallés

Oriental no 1 6 16%

Viladrau Osona si 2 8 25%

Dels 18 municipis del Parc Natural del Montseny, quatre tenen una dona com a alcaldessa (un 22%
del total)b Pel què fa a la composició de la resta càrrecs polstcs municipals, no hi ha cap municipi que
tngui més del 66% de dones al consistorib Hi ha 11 municipis que tenen entre un 0 i un 33% de
dones regidores i set municipis que ronden els 2/3 (entre 33 i 66% de presència femenina)b 
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QÜESTIONARIS CIUTADANIA

2) A què dediques al teu temps lliure? Partiipo d’alguna assoiiaiió.

El percentatge de dones i d’homes del total enquestat que partcipen a associacions és més o menys
igualb Fins i tot, la partcipació de les dones és lleugerament superior: un 30,4% de les dones que han
respost el qüestonari partcipa en una associació en el seu municipib

4) En ias que partiipis en alguna assoiiaiió o enttat del teu muniiipi, ens pots indiiar
de quin tpus?
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Les associacions en què partcipen més les dones són les culturals,  seguides de les associacions
educatvesb També, hi ha una partcipació signifcatva en espais comunitaris o veïnals, aixs com en
enttats esportves o de lleureb Les associacions de dones estan en cinquena posició, per darrera de
la partcipació en grups o partts polstcsb

En el cas dels homes també predomina la partcipació en associacions de caràcter cultural, perg
després  (i  amb poca  diferència)  partcipen  en  grups  o  partts  polstcs  i  en espais  comunitaris  o
veïnalsb En relació a enttats ecologistes o de tarannà ambientalista, proporcionalment els homes hi
són més presents (un 10,1%) que les dones (un 4%)b  Mentre que en les associacions religioses,
d’intercanvi de serveis i relacionades amb la biblioteca municipal no hi ha cap home que ho hagi
contestatb

De les dones que han respost (176) a la  pregunta: “Quin càrrec ocupes a l'enttat o associació?
Quines funcions fas?”, un 10,7% anomenen càrrecs formals com vocalies, presidència, tresoreria i
secretariatb La resta hi ha una mica de tot: voluntària, sgcia, mestra, treball per comissions, etcb
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5)  Has  tisiut  o  preseniiat  disiriminaiions  pel  fet  de ser  dona,  home o d’una altra
identtat de gènere en espais de partiipaiió soiial?

En relació a com es viu la partcipació, es pregunta si han patt alguna discriminació per qüestó de
gènere o si l’han presenciatb Per exemple, sentr que la teva veu és menys tnguda en compte, que
no es valora la feina que fas, que et costa trobar el teu lloc… Hi ha el doble de dones que d'homes
que l’han patt o presenciatb Quant al total, hi ha un 62% de les persones enquestades que afrma no
haver estat discriminada ni haver vist una situació discriminatgriab

 
Bastants dels exemples que es donen sobre discriminació tenen a veure amb l’entorn laboral, ja sigui
per una reducció salarial, per una falta de reconeixement o cert menyspreu professional o perquè hi
ha alguns locs de treball o rols que estan “vetats” per a les donesb “Quan treballava al sector agrscola
(…) vaig haver d'esforçar-me per sobre les meves capacitats fsiques perquè em respectessin”b “Dins
del parc hi ha sectors que es consideren masculins, sobretot en el sector forestal”b També es parla de
la discriminació emocional, de la relacionada amb les diferències d’orientació sexual, de la por a ser
agredida fsicament, a no ser escoltadabbb
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4)  Coneixes  grups o iol·leitus  de dones o amb un fort  lideratge  de dones del  teu
muniiipi?

La visibilitat de les dones i del seu paper públic a nivell municipal (coneixement per part del personal
tècnic de l’ajuntament) és elevada (un 69% coneix algun col·lectu de dones o algun grup amb un fort
lideratge de dones)b  

ENTREVISTES PERSONALS

PRESÈNCIA i ABSÈNCIA DE LES DONES EN ELS ESPAIS PÚBLICS

De  les  10  dones  entrevistades,  quatre  han  treballat  o  treballen  en  l’administració  pública
(ajuntaments, organismes regionalsbbb) i ens han parlat de la situació que veuen des d’aqusb L’ENT 8
ens recorda que “si som [les dones] el 51% de la població doncs també haursem d’estar en un 50%
[dels càrrecs públics]” i que, per contra, la presèniia de dones segueix sent una minoria. De totes
maneres, la tendèniia és a augmentarb “A les dones ens falta entrar a la polstca d’administració o
d’empresa,  en  aixg  estem”  (Ibsdb)b  Per  exemple,  en  el  cas  de  la  composició  consistorial,  “si
comparéssim les eleccions de 2015 amb les de 2011 segur que al 2011 no hi havia res (bbb), [ara]
comença a haver-hi força regidores”b Un altre cas, és el de l’ENT 1, una dona que té un càrrec electe i
que, a més, és de les poques propietàries forestals que hi ha (“la majoria son homes”) i és presidenta
de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF)b
La presència de les dones en processos de partcipació pública,  en llocs de responsabilitat  o en
enttats socials depèn de diversos factorsb Les persones entrevistades ens han assenyalat tant raons
que poden mottar a les dones a impliiar-se en aquests espais com causes que ho limitenb
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Per exemple, s’anomena la  preoiupaiió pels temes soiials (“De qualsevol associació del municipi
m’he fet” [ENT 1]), la propensió a ajudar (“Sempre he estat amb aixg, col·laborant amb la biblioteca
fent xerrades, sempre procurant donar una mica d’empenta” [ENT 10]) o  l’interès pels espais de
reflexió i  aprenentatge  (“Estc  en  el  tema  bullint  dels  CDRs  i  també  tota  aquesta  part  del
confederalisme democràtc, que veig que pot haver-hi molta informació i  tnc ganes de refexió”
[ENT 11])b També, d’una certa consciència de la importància del fet grupalb En aquest sentt, l’ENT 3
ens explica com és la partcipació de les dones en els tallers que fa per encàrrec de l’ajuntament:
“Aquest de Tagamanent fa quatre anys que el faig i va començar per homes i dones per dinamització
veïnal, pel tpus de municipi que és, va venir un home i set donesb Va fer un taller i ja no va venir
mésb Els del Pla de Barris tampoc funcionen tant per homes, potser no tenen aquesta  ioniepiió
grupal”b
 
Quant  als  aspectes  que  poden  justfcar  l’absèniia de  les  dones  en  certs  espais  de  decisió  i
partcipació politcosocial, es parla de la responsabilitat de iuidar i d’estar amb els ills i les illesb
“Em van proposar [d’entrar a l’ajuntament i], al principi pensava que no tndria temps perquè tnc
tres flls” (ENT 1)b “Tinc moltes vegades moltes reunions i de vegades he hagut de socórrer a la meva
sogra perquè els vagi a buscar perquè jo no puc” (ENT 8)b
 
Igualment  es  detecta  que  les  dones  emprenedores  amb  feines  “rurals”  que  requereixen  una
dedicació contnuada (per exemple, artesania alimentària) no van a reunions o no estan en el procés
d’organitzar quelcom, tot i que els hi pugui interessar: “N’he sentt a parlar molt poc perquè no he
anat a les reunions i aquestes coses, perg s’està fent aqus un obrador municipal a Tagamanent (…),
aixg crec que és una possibilitat” (ENT 5)b  Perg, més enllà d’aspectes pràctcs o de disponibilitat
temporal, també es parla de queliom iultural: “Jo no sé si és una cosa social o el què, perg penso
que a les dones no ens agrada gaire aparèixer als llocs, som de les que fem la feina i aixg d’anar-se
fent el guapo per la vida com els homes fan i donar-se cops de colze per aparèixer als llocs, penso
que a les dones ens costa de fer-hob (bbb) Posar-te a l’exposició pública, a mi em costa una micab
Estem acostumades a un àmbit privat i exposar-nos a l’àmbit públic possiblement costa” (ENT 10)b
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DISCRIMINACIÓ EN L’ÀMBIT PÚBLIC PER QÜESTIONS DE GÈNERE

La gran majoria de les dones entrevistades no senten que hagin patt iap disiriminaiió pel fet de
ser dones, tot i que reconeixen que potser en altres èpoques o en determinats contextos hagi estat
o sigui aixsb
 
Hi ha unes quantes entrevistades que no tan sols no s’han sentt discriminades, sinó que s’han sentt
respectades i/o estmadesb “A mi molt béb [Potser per] ser de Barcelona o tenir més canalla (bbb) [a
més] jo també he sigut molt xerraire i m’he adaptat a tot” (ENT 9)b “Jo amb els homes estc molt bé,
(bbb) em sento com una reina” (ENT 11)b “En el meu cas no he tngut mai cap problema, potser el
contrarib Com que sempre havia viscut aqus i jo sempre estava disposada a ajudar (bbb) [I amb els
visitants al parc] la gent estava agraïda, paraules amables” (ENT 7)b “Jo la desigualtat en mi no l’he
viscut, (bbb) al meu cercle d’amics són gairebé tots nois perquè el poble és pett” (ENT 2)b
 
Altres hi afegeixen matsos i posen exemples de traite difereniial pel fet de ser dones:

 Es comenta la qüestó de la remuneraiió professional: “Crec que el sou es paga menys a una
dona [fora de l’administració pública] (bbb) perquè el fet de que et pots quedar embarassada,
baixes maternalsbbb i aixg ja no agrada” (ENT 1)b

 També s’anomenen situacions que tenen a veure amb els  estereotps assoiiats a homes i
dones. “A la gent li va sobtar veure-la tan jove aqus sola vivint (bbb), sorprèn menys un home
que una dona jove i sola” (ENT 3)b “Alguna vegada notes que potser ss que et miren d’una
altra manera per [fer anar un xerrac o una desbrossadora], perg no m’hi he trobat, tothom
amb qui he anat a l’administració (bbb) ha sigut molt correcte… I veïns, sempre hi ha aquell
que és més rústc i que encara té aquella mentalitat” (ENT 4)b “Et veien i  deien: 'Ah, ets
l’alcaldessa?', els hi sabia com greu, els hi sobtava que fossis una dona, al cap de cinc minuts
ja estava, perg venien amb una predisposició una mica curiosa, diferent” (ENT 8)b “I potser
molt subtlment d’algunes altres dones unes mirades per no ser al lloc que et tocaria com a
dona perquè potser estàs prenent massa veu o massa protagonisme, (bbb) que potser toca
més el silenci” (ENT 11)b

 D’altra banda, també s’anomena l’element sexual i d’inferioritat: “En el fons, no deixes de
ser com un objecte de desig, jo vaig arribar aqus amb 30 anys, i si et venen els hi fas gràcia,
quan tu no vols fer gràciab Per exemple, quan tractàvem el Pla d'Ordenació Urbansstca i
Municipal  (POUM)  i  deien  'Ai  la  nena  no  sé  que…',  coses  d’aquest  tpus  i  més
condescendència” (ENT 11)b

En general,  no s’expliiita per part de les entretistades una militàniia feministab Ss que hi ha una
persona que ho esmenta explscitament, tot i que ho viu amb certa ambivalència: “A mi no m’agrada
tenir massa carnetsb Ara potser té sentt [estc al grup d’Esquerra de dones], perg en aquell moment
vaig  pensar:  'Una  Associació  de  Dones?'  Perg  si  ja  estem al  segle  XXI,  no  és  necessari  fer  una
associació de dones, fer una associació d’emprenedoria o de Drets Humans i aleshores parlarem de
les dones (bbb) jo crec que la solució és entre dones i homes (bbb)b Mentre hi hagi associacions de dones
és que les dones anem malament (bbb) a mi m’agradaria fer associacions dels que no tenen poder, per
tant, hi hauria nens, dones… no tenen poder i l’han de conquerir” (ENT 1)b
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FORMES DE PARTICIPACIÓ

Les dones ss que partcipen de la vida pública mitjançant mecanismes d’intervenció diferents en els
què  predominen  formes  organitzatves  més  informals  i  comunitàriesb  I,  alhora,  es  fa  des  de
plantejaments  ilosòiis  diferents  als  predominants  en  l’àmbit  purament  insttuiionalb  “El
pensament femens que diu el Ramon Folch és tenir unes certes capacitats diferents, que són les de
relació, cooperació, buscar sinèrgies, diferents sortdes (bbb) [un pensament en el que es prioritza]
aquest sentt de la lenttud, del procés, d’aquesta sèrie de coses…” (ENT 8)b 
 
Les dones partiipen dels espais públiis per irear xarxa, fer tiniles, per sentr-se ireattes, per
estar disponibles, per ajudar a millorar la iontitèniia: “No era que tnguessis una vocació polstca;
va ser més aquest procés des del món social i  associatub (…) Vam fer un procés de partcipació
ciutadana per dir com ens agradaria que fos el poble i (bbb) a partr d’aqus vam fer unes primàries i em
van dir que jo era la més popular” (ENT 8)b  “He fet com un compromss d’estar al servei de la meva
gent i al servei del meu poble i tot allà on veig que algú em pugui necessitar o que m’ho demana (bbb)
dins del que entenc que és defensar la terra i defensar espais que poden ser de major convivència
entre tots i estc en el que es genera de moviments o d’associacions” (ENT 1)b “Em van dir de fer
tallers de quatre hores, perg aixg és impossible, no tenen tanta disponibilitatb (bbb)  Si és només de
trobada, perden el temps, perg si és per fer sabó, aprendre el feltre, és una utlitat perquè penso
que les dones també necessiten sentr-se creatves (bbb) [a més] vas parlant (bbb) i s’ha creat un grup
que ens estmem moltssim totes” (ENT 3)b
 
I  des d’aquest punt de partda,  partiipen en l’organitzaiió  de festes,  esdeteniments  iulturals,
proiessos de ionstruiiió iol·leittabbb “Per les enramades (bbb) i es fan moltes coses, el diumenge
abans es fan catfes, molt maco, el dijous comença amb la botfarrada (bbb), i després cada dia és la
festa d’un carrer i la gent hi partcipa molt” (ENT 9)b “Dins dels moviments més reinvindicatus, gent
del poble no te’n trobaves, la gent del poble no es vol enemistar amb ningúb Coses més culturals ss
que te’n pots trobar, la Festa Major” (ENT 11)b

2.7. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I
CULTURAL
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QUÈ VOLEM SABER?

 Diferències de coneixements, interessos i necessitats en temes de conservació del patrimoni 
natural i cultural segons gènereb

 El  paper  de  les  dones  en  relació  a  la  conservació  dels  recursos  naturals  i  el  patrimoni
culturalb

 

EN QUÈ ENS BASEM?
 

 La dona ha tngut un paper fonamental en l’ús, maneig i ionsertaiió dels reiursos naturals
que ha estat reionegut en diferents doiuments a nitell naiional i internaiional.

 
Aquesta és una qüestó que, per exemple, destaca l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en el
Conveni sobre la Biodiversitat Biolggica de 1992 o el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
(2014-2016) a nivell espanyolb
 
És ampli el ventall de funcions que han desenvolupat tradicionalment les dones en relació al medi
natural; moltes de les quals provenen del fet que “han estat creadores histgriques de coneixements
en agricultura i alimentació” (Garcia Forés, 2012, 33)b De fet, les dones contnuen produint fns el
80%  dels  aliments  en  els  països  més  pobres  i,  actualment,  són  les  principals  guardianes  de  la
biodiversitat i les llavors de cultu (Ibsdb)b En efecte, en relació a l’agrobiodiversitat, l'Organització de
les  Nacions Unides  per  l'Agricultura  i  l'Alimentació  (FAO)  indica  que les  dones s’han encarregat
d’utlitzar plantes silvestres, fruits, llavors, arrelsbbb tant per l’alimentació, com per usos medicinals i
productus i han contribuït al seu coneixement i conservació (FAO, 2012)b També s’han encarregat de
la transformació artesanal alimentària, transformant els excedents de producció, aproftant d’una
altra  manera  els  recursos  existents  i  apostant  per  l'alimentació  de  qualitat  que  fomenta  la
sostenibilitat de l’entorn (Binimelis, Escurriol i Rivera-Farre, 2008)b
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 Malgrat tot, aquestes tasques no han estat generalment reionegudes ni remunerades i, de
fet, “eniara es una assignatura pendent tisibilitzar la relaiió difereniiada que les dones i
els homes estableixen amb els reiursos de la bioditersitat (i amb el medi natural)” (VVAA,
2015, 10).

 
Es parla que les dones tenen “coneixements especials sobre els vincles ecolggics i de l’ordenació dels
ecosistemes fràgils” (Conferència de la Dona, Beijing, 1995)b Les dones també tendeixen a mostrar
una preocupació més gran respecte als riscos ambientals que poden afectar la salut, la seguretat i la
vida  quotdiana i  viuen les  problemàtques ambientals  des  de l’experiència  personal,  concreta  i
contextualb A més, es preocupen per la qualitat de vida que tndran les generacions futures i viuen el
territori com a memgria col·lectva i d’identtat per la famslia (Agüera Cabo, 2008)b
 
Les receptes i els diferents processos d’elaboració han estat conservats majorment per les dones al
llarg de la histgria i,  en aquest sentt, tenen un coneixement tradicional sobre els ingredients, el
procés, perg també sobre la vinculació d’aquests components amb l’entorn (Binimelis, Escurriol  i
Rivera-Farre, 2008, 59)b Les dones han tngut un lligam histgric més directe amb la terra per produir
aliments,  desenvolupant produccions més diversifcades,  de petta escala i  orientades a la  venta
directab Un sistema de producció més suau que genera relacions més sostenibles i  curoses amb
l’entorn i en el que es recuperen i es mantenen coneixements ancestrals de l’entorn rural com la
creació de bancs de llavors autgctones (Binimelis, Escurriol i Rivera-Farre, 2008, 82-83)b 
 
Si tenim en compte que la presència contnuada de l’actvitat primària permet l’existència d’una
determinada diversitat d’hàbitats i d’espècies i que el despoblament rural i l’abandó de les actvitats
agrosilvopastorals són una amenaça remarcable (Boada i Otero, 2006), es fa palesa la importància de
“fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les dones en aquests àmbits, [i] reconèixer i fer
visible llur contribució al manteniment de les explotacions familiars” (Llei 17/2015)b De fet, tal com
es diu en el Programa de dones del món rural i marstm 2016-2020 de Catalunya:

Una

qüestó que es constata pel Montseny, on les dones molt sovint són qui comencen una actvitat
lligada amb el turisme rural, un mecanisme econgmic que en alguns indrets ha servit per mantenir el
poblament de la muntanya (Roigé i Estrada, 2008)b
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 El Montseny té un patrimoni iultural i immaterial que iontribueix al seu desentolupament
sostenible, tant en la seta tessant ambiental, iom soiial i eionòmiia. Un patrimoni que es
tol tisibilitzar, talorar i ionsertar.

 
Tal com indica la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (aprovada l'any
2003) per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO),
aquesta té la fnalitat de posar en valor el patrimoni cultural immaterial de tots els pobles del món,
davant la constatació que molt sovint aquest patrimoni no és prou valorat ni per la prgpia població i
està  desapareixent  a  un  ritme  acceleratb  El  patrimoni  cultural  immaterial  és  un  concepte
relatvament nou que es refereix fonamentalment als àmbits de la cultura popular i tradicional, el
patrimoni etnolggic i el folkloreb Concretament, contempla les tradicions i expressions orals, arts de
l’espectacle,  usos  socials,  rituals  i  aplecs,  usos  relacionats  amb  la  natura  i  tècniques  artesanes
tradicionalsb

En aquest enllaç   de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya   hi ha informació relatva al 
patrimoni cultural immaterial del Montseny com a resultat d'un projecte que l'any 2013 
va ser reconegut com a bona pràctca per la UNESCOb Navegant pel web es poden 
descobrir les tradicions orals, festes, artesanies, costums i tota la resta de patromoni 
cultural inmmaterial que s'ha identfcat al Montsenyb

El paper de les dones en aquestes qüestons es comença a reconèixer, per exemple, en
relació a “un dels béns culturals més apreciats per la societat actual com és la gastronomia
tradicional”b Les dones han estat creadores i sustentadores de la cuina local, tant pel que fa
a la producció de productes locals com a la transmissió d’aquest coneixement de generació

en generaciób També en relació al manteniment d’actvitats com la recol·lecció i consum de bolets,
cargols i altres productes del bosc o de processos com la matança del porc o la verema i elaboració
del vib
 

En aquest web de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya  es cita un llibre que recull les 
receptes de cuina de la Reserva de la Biosfera del Montseny, reconeixent la cuina local 
com un element diferenciador d'identtat cultural que ajuda al desenvolupament 
econgmic de la població, mitjançant l'increment de la demanda i el consum de productes
localsb
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DE QUINES DADES DISPOSEM? 

QÜESTIONARIS CIUTADANIA

13) Quin grau de preoiupaiió tens respeite els següents temes ambientals en relaiió a
la Reserta de la Biosfera del Montseny? 

Si observem el global de les problemàtques ambientals consultades i busquem quina és la
seva priorització (ens fxem només en les valoracions altes),  veiem que no hi  ha massa
diferència entre dones i homes, només varia la qüestó del cabal ecolggic; mentre les dones

ho tenen en la darrera posició, els homes ho tenen en el segon lloc del rànquingb  

HOMES DONES

1b Qualitat de l’aigua 1b Qualitat de l’aigua i Gestó forestal

2b Cabal ecolggic 2b Conservació de la Biodiversitat

3b Gestó forestal i Conservació de
Biodiversitat

3b Gestó de residus

4b Gestó de residus 4b Impacte de les indústries

5b Impacte del turisme 5b Impacte del turisme

6b Impacte de les industries 6b El cabal ecolggic

13B) Vols fer algun iomentari al respeite d’algun dels temes destaiats o d’altres que
trobis a faltar?

Hi ha 35 persones que han respost a aquesta preguntab En primer lloc, la temàtca que més
comentaris ha generat és la gestó forestalb Es qüestona el model de gestó que s’està fent
del bosc (aclarides controlades, nivell de neteja del sotabosc, control de plaguesbbb), tant en

relació al propi ecosistema forestal, com en relació al risc d’incendib
 
En segon lloc, preocupa la hiperfreqüentaiió del medi natural que es dona pels visitants estacionals i
de caps de setmanab  En aquest sentt,  es parla dels  problemes de massifcació de persones,  de
sorolls, de saturació de cotxes, perg, sobretot, de les deixalles que embruten l’entornb I s’apunten
algunes solucions de regulació com limitar l’aforament al parc, més vigilants, demanar un carnet de
boletaire  o  fer  pagar  una  entrada  per  accedir  a  la  muntanyab  També es  parla  d'augmentar  les
campanyes de sensibilització i informació i, val a dir, que quan es refereixen a mantenir l’entorn net,
també s’assenyala l’impacte dels propis residentsb   
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En  tercer  lloc,  es  comenten  diferents  casos  relacionats  amb  el  binomi  ionsertaiió/
desentolupament  eionòmiib  Bàsicament,  predominen  els  que  tenen  a  veure  amb  el  possible
impacte  ambiental  de  determinades  actvitats  econgmiques  (turisme,  embotelladores,  regadiu,
urbanisme, interessos privatsbbb) i només hi ha una que es pregunta: “Si posem tantes pegues a que
pugi la gent, com viurem els comerciants?”b
 
Altres problemàtques que apareixen i que no s’havien apuntat en la pregunta QC13 són: 

 El despoblament de les regions més ruralsb
 Els porcs senglarsb
 La gestó cinegètcab
 La desaparició dels pastorsb
 Qüestons culturals com la distància entre el món rural i el món urbàb

 

14) Quin és el teu grau de ioneixement dels següents elements?

Si observem el global dels coneixements consultats i busquem quina és la seva priorització
(ens fxem només en les valoracions  altes),  veiem que no hi  ha massa diferència entre

dones i homes, només pettes variacionsb Sembla ser que el coneixement sobre el patrimoni natural i
sobre la gastronomia és major que el que es té en relació als aspectes culturalsb Destaca el fet que hi
ha poc coneixement sobre l’art tradicional o artesania del Montsenyb   

HOMES DONES

1b Fauna autgctona 1b Gastronomia

2b Patrimoni histgric-cultural i
Gastronomia

2b Fauna autgctona

3b Flora autgctona 3b Flora autgctona

4b Tradicions prgpies del Montseny i
Histgries, contes i llegendes

4b Patrimoni histgric-cultural

5b Artesania 5b Tradicions prgpies del Montseny

6b Histgries, contes i llegendes

7b Artesania

14B) Pots posar algun exemple?
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En  relació  al  coneixement  de  la  fauna,  un  dels  animals  que  més  s’anomenen  (amb
diferència) és el  tritó del Montseny, tot i que també es citen altres com el porc senglarb

Quant a plantes, destaquen les plantes remeieres (herba de sant Joan, for de saüc, cap d’asebbb) i les
orqusdiesb També es destaca el castanyer i la castanya, i s’anomenen altres arbres com el pi i l’alzinab
Hi ha tres persones que, a més, han fet  una prospecció més exhaustva sobre aquests aspectes
(prospecció de varietats hortcoles, mapeig de fauna, un llibre sobre plantes tgxiquesbbb)b
 
Hi ha unes cinc persones que posen exemples de plats propis del Montseny (canalons, l'arrgs de
pagès, l'escudella, patates a la cassola, mongetes amb botfarra, bacallà amb samfaina, porc, vedella
amb  bolets,  pollastre  amb  samfaina  o  bolets,  civet  de  senglarbbb)b  Com  a  productes  locals,  les
persones  enquestades  destaquen  els  bolets,  les  castanyes  i  les  mongetes  del  ganxet  i,  com  a
productes elaborats, els formatges, els embotts,  les conserves de l’hort,  la ratafa, el mató i  les
cerveses artesanalsb

En relació al patrimoni histgric, s’anomenen els dólmens, els poblats ibèrics, les restes romàniques,
les esglésies, els castells, les masies, els edifcis modernistes, les fonts i els pous de glaçb Quant a
tradicions, es destaquen les festes majors, les festes de sants patrons, el ball de gitanes i les festes
que rememoren antcs rituals o actvitats que es feien tradicionalment, com la festa del Pi, la festa
del Carbó i la festa dels Traginersb Les llegendes o histgries que la majoria rememora són les de les
dones d’aigua,  perg també són molt citades les histgries de bruixesb Algunes persones recorden
llegendes de bandolers, fantasmes i altres relacionades amb diferents emplaçaments (el Castell de
Montsoriu, el Gorg Negrebbb)b Pel que fa l'artesania, només dues persones anomenen la ceràmica i la
terrissab
 
Perg més enllà dels aspectes que ja sorten en l’enquesta, les entrevistades n'han introduït de nousb
Per exemple, l’elaboració de remeis per a la cura de les persones i els animals a partr d’elements
provinents de la naturab Ara bé, l’aportació més signifcatva té a veure amb aquelles actvitats més
prgpies del món rural que avui han desaparegut com a forma de vida i subsistènciab És a dir, es parla
de pràctques d’aproftament dels recursos naturals com l’art del iarboneig (és el més anomenat) o
l’extracció de suro, la recol·lecció de resina i la recollida de pipes de brucb Perg també d’altres labors
que es feien abans com la roba, les esquelles del ramat, les espelmes amb la cera, la cistelleria,
certes costums i maneres de treballar la llana, les casetes per a aus, la transhumànciabbb Fins i tot,
una persona ens diu que “ha recollit experiències, maneres de treballar, de fer, d'elaborar, de gent
gran que va viure i treballar al Montseny rural”b
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15) Creus que les dones han iontribuït  espeiialment en alguns dels  elements  iitats
(tradiiions,  històries,  iontes  o  llegendes,  art  tradiiional  o  artesania,  fauna  o  flora
autòitona, patrimoni històrii-iultural, gastronomia o produites loials) o en d’altres? 

Clarament, la majoria de persones opina que les dones han contribuït  especialment en aspectes
relacionats amb les tradicions, l’artesania, el coneixement, la gastronomia i manteniment de la fauna
i la fora autgctonesb De totes maneres, hi ha entre un 27-33% de persones que no acaba de tenir
una opinió clara al respecteb 

15B) En ias airmatu, pots espeiiiiar algun exemple per a iontribuir a tisibilitzar-ho?

Quan es parla de gastronomia, es posa com a exemple la iuina de la “iaia”, els plats tpics
que es segueixen cuinant i que tenen a veure amb els productes locals i de temporada de

l'hort,  les  elaboraiions gastronòmiques tradiiionals com el formatge, la pastsseria,  licors,  etcb  I
tasques concretes com la de fer de mocaderab
 
Hi ha moltes aportacions que tenen a veure amb el paper de les dones com a transmissores de
coneixements (plantes remeieres,  receptes culinàriesbbb)  i  com a conservadores de les tradicions,
iostums i la cultura popularb També, com a narradores i comunicadores de contes i llegendes; es
recorden històries a la tora del foi, àvies i mares explicant contes als més petts, dones narrant les
seves  vivènciesbbbb  En  aquest  aspecte,  es  refexiona  que  les  dones  són  protagonistes  de  moltes
llegendes (tot i que no hi ha “cap llibre escrit per elles”) i que també els homes han estat narradors
de relats del món que han habitatb  
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Pel que fa al seu contacte amb la natura, es ressalta principalment el seu coneixement sobre plantes
mediiinals i la seva tasca de cuidadores, recol·lectores i productores (d’ungüents i pomades com
l'essència de saüquer o el xarop de pinya)b És a dir, les dones estan directament vinculades a la iura
de l’entorn i la salut familiar i en allg que inclou la realització de rituals (“bruixeria”)b  
 
Hi ha moltes aportacions que no es limiten a subratllar un o varis  dels  aspectes mencionats en
l’enquesta, sinó que reivindiquen la presència i la importància de  la dona en tots els àmbitsb  En
aquest sentt, s’utlitzen adjectus com capdavantera, pal de paller, cabdalbbb i, en alguns casos, es
posa  èmfasis  en  les  tasques  de  cura  i  de  sostenibilitat  de  les  masies  tradiiionals (escalfor,
alimentació de la famslia, cura dels animals, negocis propisbbb)b 

16) Creus que aquestes aittitats en les què les dones han iontribuït espeiialment han
estat prou reionegudes i talorades?

Homes  i  dones  responen de  manera  similar  a  la  pregunta;  entorn  a  la  meitat  de  les  persones
considera que aquestes funcions no han estat prou reconegudes ni valorades, mentre que sobre un
37-44% no ho saben què contestarb 
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ENTREVISTES PERSONALS

PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS

Les problemàtques ambientals que preocupen a les dones entrevistades són:

 La  sequera que “cada any es nota més i més (bbb)  i  està sent un problema” (ENT 12)b  “A
l’agost es sequen els pous i hem d’estar comprant aigua” (ENT 13)b Trobes “fonts seques,
[quan abans] podies beure aigua d’allà on fos” (ENT 5)b

 Les deixalles que la gent llença, qüestó que està molt relacionada amb l'hiperfreqüentaiió
(l’excés  de visitants)b  “Quan ve molta  gent a l’estu ho deixen brut,  aixg si  que angoixa
perquè hi ha racons molt bonics [en els què] veus papers o plàstcs” (ENT 7)b “La gent es
pensa que el bosc és de tothom i tots els boscos tenen propietat i et fa ràbia quan t’ho
embruten i t’ho xafen” (ENT 1)b

 L’abandonament dels iamps,  “amb 20 anys s’ha perdut molt i tot està ple de bosc, està
tupit” (ENT 7)b Aixs com el despoblament, “al Montseny malhauradament s’han tancat unes
200 cases de pagès” (ENT 9)b “Hi ha moltes masies que han desaparegut” (ENT 12)b “S’han
perdut les cases de pagès i tot l’entorn” (ENT 9)b “Els masovers s’han perdut i llavors també
malament perquè o has de llogar a algú altre de fora que et port les terres, o bé tot queda
deixat” (ENT 1)b

 La mala gestó forestal que es fa des de l’administraciób “Els enginyers quan netegen el bosc
deixen la brancada (bbb) [perg] al cap d’un temps, [naixen] romagueres, i allà no hi entra ni el
bestar ni  res” (ENT 1)b  “L’administració hauria d’haver  tngut més clares les seves lsnies
d’actuació i haver buscat estratègies per fomentar o potenciar (bbb) perquè la gent es quedib
No una subvenciób Posar en valor allg que té un preu, qui ha de guardar un bosc? (bbb) Qui
manté les franges d’incendis?” (ENT 8)b “Jo recomanaria (bbb) que hi deixessin anar els ramats
perquè els boscos fan pena, no s’hi pot passar” (ENT 9)b

 Els  interessos  eionòmiis d’alguns  inversors:  “hi  ha  moltes  urpes  a  sobre  del  parcb
D'inversors que voldrien fer del parc un negoci” (ENT 1)b

 La pèrdua de bioditersitat i deteriorament de la fauna i forab “Fins que vaig tenir 12 o 14
anys, aqus hi havia hagut caragols tota la vida, salamandres, (bbb) hi havia peixos a la riera, hi
havia barbs i hi havia truites, hi havia anguiles (bbb) hi havia crancs de riu, castanyers per tot
arreu,  pomeres per  tot  arreu (bbb)b  Els  arbres,  els  pins,  hi  havia  pinyes  per  tot  arreu, no
trobaràs un arbre que tngui pinyes, s’estan morintb Les alzines, el mateix” (ENT 5)b “No havia
vist mai un any com aquest, de no haver-hi bolets… (…) les perxes agafen una malura” (ENT
6)b
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VISIÓ DE I RELACIÓ AMB LA NATURA, LA TERRA, LA MUNTANYA

La  ionnexió  espiritual i  transcendent  de  l’ésser  humà  amb la  natura  ha  estat  anomenada  per
algunes de les dones entrevistadesb “[Quan estàs] molt a la vora de la natura, estàs molt més a prop
del que és la veritat i estàs més lluny de muntar-te estructures fantasioses o quimèriques de teories
egocèntriques que pots muntar-te potser més a la ciutatb Aqus estàs una mica més de peus a terra i
en aquest sentt t’apropes més en aquest espai d’esperit (bbb)b  La terra no només és un espai de
producció, sinó que també és un espai d’inspiració” (ENT 1)b
 
Per altres dones, els beneiiis personals que et reporta la natura són “anar a caminar, anar a buscar
bolets (bbb) em relaxa” (ENT 1)b “De petta ens en anàvem les quatre a fer excursions per la muntanya
i  muntàvem cabanes  a  dalt  dels  arbres  o  muntàvem cuinetes  pel  mig  del  bosc,  anàvem al  riu,
realment ho gaudeixes moltssim” (ENT 2)b
 
També s’ha parlat de la relació de  simbiosi, de formar part d’aquest entorn natural,  fsicb “Molt
sovint tens la sensació de moltes pèrdues, a nivell personal i a nivell del que és el teu hàbitat, perquè
no deixa de ser el teu hàbitat, a part que és un hàbitat de moltes bèstes, doncs també és el teu
hàbitat” (ENT 4)b “No és que visquem a pagès, fem una simbiosi amb el cicle de la natura, cuidem la
muntanya, la gent que vivim a pagès a més a més ens hem d’anar a fer la llenya, estàs netejant una
mica el bosc, cadascú fa la seva zona” (ENT 5)b
 
Precisament, emmarcat en aquesta visió d’interdependència i pertnença (en la qual “vivim del que
som, del que fem i com ho fem” [ENT 5]), es parla de iompartr, del que signifca desenvolupar-se
com una persona en el dia a diab La natura “és una cosa (bbb) a compartr i que ens fa grans com a
humans aquest compartr la terra, l’aigua, l’aire, el dia, la feina…” (ENT 1)b “El que més m’empipa són
les barreres (bbb) que no pots pujar segons quins camins, cases partculars” (ENT 6)b
 
Ara bé, també es reconeix que aquesta relació, aquest estar a la muntanya, no sempre es viu aixsb Hi
ha els que comparteixen aquest “sentment de muntanya (bbb) que la muntanya és el millor lloc per
viure també [i] estan orgullosos de viure al Montseny” (ENT 8)b Perg, també hi ha l’altra cara: “Jo
conec el Montseny, l’he trepitjat i el conec, perg hi havia gent d’Aiguafreda que no havia anat mai
aqus al costatb En el fons la muntanya, per la gent que viu aqus no deixa de ser un medi hostl” (ENT
10)b

EL PAPER DE LES DONES

Principalment, es destaca el paper que han tngut les dones com a coneixedores de les plantes de
l’entorn, dels animals, dels remeis i reieptesb Igualment, es parla de tasques com fer mel, formatge i
melmelada i de cuidar l’hort, el bestar i l’atiramb No obstant aixg, també s’explica que antgament
moltes dones rurals ajudaven a l’home: “Anates a ajudar amb el que fos (…)b Jo recordo la meva
cunyada,  que si  no munyia,  doncs  anava a  colar  la  llet,  posar-la  a  pots,  mesurar-la,  netejar  les
merdes de les vaques, fas el que sigui” (ENT 13)b
 
Es posa èmfasi “en la generació de les dones com la meva mare [fa uns 50 anys] perquè totes
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aquestes generacions han sigut  pedres  tehiiulars  de la muntanya,  han sigut l’estructura de les
masies, que les masies no s’anessin a terra (bbb), has de tenir una valenta, has de tenir (bbb) poder
d’adaptació a circumstàncies” (ENT 4)b I, en aquest sentt, algunes afrmen que “de normal, el puntal
dins la  casa és la  dona” (ENT 13)  i,  per tant,  la  que ha sostngut aquest món pagès de masiesb
Actualment,  la  situació  és  diferent:  “Les  dones  aqus  fan  turisme  rural”  (ENT  1)  i  produites
alimentaris artesansb “Qui ha muntat restaurants, hotels, artesania, botgues… han sigut dones, les
dones mantenen el comerç, el pett comerç dels municipis” (ENT 8)b

En tot cas, en relació a la conservació de la riquesa natural i cultural del Montseny, es més habitual
que les persones entrevistades parlin de l’estl de vida que ho ha permèsb Una manera de viure que
inclouria tant a homes com a dones i que té a veure amb el sistema de masies, amb els rituals de
reunió (“de fer pinya” (ENT 13), anar a plantar patates, fer la matança del porc, construir pallersbbb),
amb la tradició oral i amb el vincle directe i constant amb la naturab  

TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT LOCAL I TRADICIONS PRÒPIES

Es reconeix que les dones abans tenien un gran ioneixement de les plantes i del seu entorn, també
de com cuinar o utlitzar terapèutcament el que recollien del boscb “Ella coneixia molt les plantes, la
mateixa salsa de pastor, que és una planta que és molt bona, més bona que la farigola i en el rostts i
aixs hi queda molt bonab (bbb) La sabatera (bbb)b És un bolet que anys enrere es pagava a 5b000 pessetes
el quilob Ara no plou i no se’n fan, és un bolet fet a la brasa com si mengessis carn, molt bo” (ENT 13)b
 
Perg també es subratlla  que aixg  s’ha anat  perdent amb els  anys:  “La seva iaia  era una de les
trementnaries d’aqus del Montseny, era una persona molt important, ajudava a molta gentb La seva
neta no ha recollit gairebé res, entens? I les que venim després, imagina’t” (ENT 5)b “A mi m’han
explicat:  'Aquesta  dona  guareix  els  herpes  amb  una  oració  que  li  han  passat  de  generació  en
generació', aquesta dona s’ha mort i s’ha mort l’oració amb ella” (ENT 1)b
 
Una pèrdua de coneixement que algunes entrevistades relacionen amb la pèrdua de la tradiiió oralb
Una tradició “en què hi hagut transmissió natural de generació en generació de tot aquest saberb
[Perg] aixg [ara] s’ha trencat, s’ha tallat la relació intergeneracional (bbb)b Hi ha persones que s’han
dedicat a enllaunar les tradicions i aixg serà aixs fns que no tornem altre cop a escoltar” (ENT 1)b Una
oralitat que té molt a veure amb una determinada manera de relacionar-seb “Quan nosaltres érem
petts jo recordo els pares, els avis, que t’explicaven a la nit, com que no hi havia tele, explicaven
rondalles i explicaven contes i coses del Montseny i vivències que havien passat i que si el ves de Can
no sé què s’amagava a la nit a una roca” (ENT 4)b “Uns anys enrere, quan (bbb) no hi havia cotxes ni
res, la gent es trobava més, per la Festa Major, per la matança del porc la famslia es reunia d’un
cantó i d’un altre, aixg s’ha perdut” (ENT 7)b
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Algunes de les dones entrevistades ens expliquen histgries i llegendes del seu poble o del Montseny,
perg també hi ha unes quantes que només les coneixen vagament o no les tenen massa presentsb
Sabem que s’ha fet un esforç per mantenir algunes tradiiions o perquè no es perdin defnitvament
i durant les entrevistes s’han comentat algunes d’aquestes iniciatves:

 El  llibre  de  Històriis  vaguis.  Esquilis  i  gasitllis  dil  Montsiny de  Joan  López  sobre
“anècdotes  i  coses  que havien passat,  sobre els  camins  i  el  nom de les  muntanyes,  els
turons…” (ENT 13)b

 “Sant Hilari  [per exemple] gasta molts diners per mantenir el ball  de bruixes a l’estu, [a
Viladrau] gastem molts diners pel ball de bruixes i la Fira de la Castanya” (ENT 8)b

 “L’any 96 vaig fer el pregó de la Festa Major i vaig parlar de les dones d’Aiguafreda [i] (bbb)
vaig trobar la llista de les dones d’Aiguafreda que havien contribuït a fer aquesta senyera
preciosa que està al museu de Montserrat, amb el pal, amb un drac de l’Alexandre de Riquer
dibuixat” (ENT 10)b

ELEMENTS A CONSERVAR
 
Com ja  hem explicat,  la  majoria  de  les  entrevistades valoren la  saviesa  sobre  plantes,  remeis  i
gastronomia acumulada per les generacions anteriors i es preocupen per la seva desapariciób En
aquest sentt, creuen que tot aquest ioneixement loial s’hauria de conservarb  Per exemple, es parla
de tenir “essència de saüc a l’armari (bbb) [o] for de saüc a la vora del foc que es fa amb les brases
[com] una cosa prgpia del Montseny, que ha curat a tants animals i a tants nens (bbb) [o del] xarop de
pinya d’avetb” (ENT 5)b Perg, també de “tot el que té a veure amb el treball de la terra perquè cada
pagès, cada persona té les seves receptes especials de fer els alls, les patates… aixg és un tresor i és
important saber quines variants hi ha del que es planta i el que no, del que és propi i del que no, del
que ve de fora…” (ENT 1)b

Un altre element que s’anomena té a veure amb les biograies, amb la histgria humana de la gent
del territorib “La vida de la gent anterior, em sembla interessant i important que no es perdi” (ENT
12)b “Per mi les vivències són les que ens enxampen com a humans per poder saber de l’altre i
interessar-te  i  amb el  pas  del  temps  conèixer-te  amb aquesta  histgria  (bbb),  el  contacte  amb la
paraula, perquè tots estem inspirats per aquesta terra, de tenir histgries, conèixer histgries prgpies”
(ENT 1)b

Finalment, hi ha qui ho engloba tot: “S’hauria de mirar de no perdre la muntanya en sib Tot el que
representa la muntanya (bbb), començant per  la gent, després els boscos, després tota la part dels
animals que hi ha i després potser la gestó que se’n fa” (ENT 4)b Valorar tot el Parc Natural del
Montseny com a Reserva de la Biosfera, tenint en compte que cal “preservar uns animals que viuen
allà que són homes i dones” (ENT 8)b
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3. CONCLUSIONS 

3. 1. RURALITAT 
EL MÓN RURAL EN PROCÉS DE CANVI

En tot aquest proiés de
transformaiió, el paper de les
dones es ionsidera una aiiió
prioritària i estratègiia, tant
des dels espais insttuiionals

formals iom en les esferes
soiials emergents. 

En les darreres dècades hi ha hagut un dels majors persodes de
reestructuració econgmica i canvi social que s’han produït en
l’Europa  ruralb  I  aixg  ha  provocat  que  vagin  sorgint  nous
enfocaments de desenvolupament ruralb 

A més, hi ha un desconeixement de les realitats locals que se
suma  al  desconeixement  que  sovint  es  té  de  les  iniciatves
informals o singulars que impulsen agents no insttucionals del
territorib 

LA IMPORTÀNCIA DE REPENSAR EL CONCEPTE DE RURALITAT

Els canvis que s’han produït en el món rural (i a la societat en
general), ens demanen una nova defnició de ruralitatb I seran
les  defnicions  que  adoptem  aquelles  que  determinaran  el
tpus  de  polstques  públiques  i  les  aproximacions  que
s’aplicaranb  

Destaquem  que  en  el  procés  de  construcció  d’allg  que
entenem per rural cal tenir en compte totes les veus que han
estat  tradicionalment  silenciadesb  En  aquest  sentt,
remarquem la utlitat de fer estudis de percepció i diagngstcs
partcipatus a l’hora de tractar aquestes qüestonsb 

Als indiiadors que s’han emprat
tradiiionalment per deinir els

territoris rurals, hem iregut
important iniloure iriteris nous,

iom la periepiió subjeitta,
l’arrelament al territori, el tpus
de feines no remunerades que

es desentolupen i l’estl de tida. 
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QUÈ SIGNIFICA SER RURAL AL MONTSENY?

De manera més extensa,
podem airmar que el tpus de

tida rural té a teure amb
treballar o tiureó en una

loialitzaiió llunyana/aïllada
(masia, muntanya)ó a prop o en
iontaite amb la natura/bosió

dediiada a un hort, al iamp, al
bestar o a aittitats

reiol·leitores, i seguint una
ilosoia

sostenible/autosuiiient. 

Des  d’un  punt  de  vista  general,  s’associa  allg  rural  a  un
determinat hàbitat (viure a la muntanya, en un entorn natural)
i a una determinada forma de vida (dedicar-se, ja sigui com a
ofci,  o  de  manera  no  remunerada,  a  actvitats  relacionades
amb  la  terra,  el  bestar  i  el  bosc)b  Alhora,  s’associa  a  una
determinada època; la que va viure la generació de fa 50 anysb 

Hi ha un percentatge important de persones, especialment de
dones,  que  dubten  a  l’hora  de  contestar  sobre  allg  ruralb
Aquest  fet  ens  confrma,  tenint  en  compte  la  realitat  del
Montseny,  el  procés  de  construcció  de  signifcats  en  el  que
estem immersosb

QUIN DESENVOLUPAMENT RURAL ES VOL PROMOURE PEL MONTSENY? 
Pel  què  fa  al  desenvolupament  rural  basat  en  polstques
d’ocupació  i  treball  assalariat,  fomentar  les  oportunitats
laborals i l’emprenedoria es considera un factor prioritari per
millorar  la  qualitat  de  vida  al  Montsenyb  També  cal,  perg,
“donar valor a tots els projectes existents per tal que tnguin
futur” i promoure aquelles iniciatves al marge de la formalitat
i l’economia monetàriab

Entre  el  personal  de les diferents  administracions hi  ha  un
interès  perquè  es  comenci  a  abordar  la  qüestó  del
desenvolupament local des de la realitat ruralb

Es repeteix el missatge de que
no es pot tiure de pagès perquè
eionòmiiament no és sostenible

i algunes propostes de millora
que es fan són: reduir els

requisits de papers i normattes,
irear obradors muniiipals,

promoure projeites
d’autooiupaiió per a dones,
donar ajuts per a la neteja

forestal, pagar preus justos als
produitors i etitar l’extniió

d’oiiis. 
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Cal considerar que hi  ha un desconeixement de les iniciatves sostenibles emergents,  sobretot
entre les persones que treballen en els ajuntamentsb Fet que ens porta a detectar la necessitat de
donar més visibilitat i impuls a aquestes propostesb 

Aparentment, no s’aproften prou per part dels ajuntaments les oportunitats econgmiques que
implica formar part d’una Reserva de la Biosfera i el fet de poder impulsar iniciatves d’economia
en sintonia amb els valors de la sostenibilitatb 
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3. 2. GÈNERE
IGUALTAT DE GÈNERE: ENCARA ENS QUEDA CAMÍ PER RECÓRRER

És ilau ataluar quin està sent el
desplegament i l’impaite real
de les polítques d’igualtat i

ionèixer i promoure la
tisibilitzaiió i presèniia de les

dones en diferents àmbits de la
tida públiia.

Avui dia, les polstques d’igualtat han evolucionat, perg no totes
assoleixen per igual el seus objectusb Els resultats són diferents
si es compta o no amb una anàlisi de gènere en la planifcació i
el tractament de les diverses polstques públiques, o si es busca
o no transformar les relacions entre homes i donesb 

Per tot plegat, es reforça la necessitat d’estudiar la realitat des
de  la  perspectva  de  gènere,  tant  per  comprendre  millor  la
complexitat  de  les  relacions  humanes,  com  per  facilitar  la
construcció d’una societat més democràtca i inclusivab 

'COSES DE DONES' QUE VAN MÉS ENLLÀ 

Les  qüestons  de  gènere,  tenen  implscites  debats  més  amplis  i  ens  alerten  sobre  la  necessitat
d’abordar-los abans no es defneixin certes polstques d’igualtatb    

Per exemple, hem vist la necessitat de repensar:

1. La difereniiaiió entre treball reproduitu/produitu.
2. EL temps (els seus usos/ la seta periepiió).
3. La diferent iultura d’iniidèniia públiia/polítia. 

QUÈ COMPORTA SER DONA AL MONTSENY?

La visió que es té de la dona del Montseny d’avui dia ja no
està tan vinculada a l’actvitat pagesa com a l'estl de vida,
sinó  més  lligada  al  procés  de  terciarització  que  s’està
produint o a la seva capacitat  com a empresària ruralb  Pel
què  fa  a  la  realitat  laboral  de  les  dones  del  Montseny,  la
majoria de les persones enquestades es considera satsfeta
amb la  situació  laboral  prgpia,  perg  també assenyalen  les
difcultats  per  conciliar  la  vida  familiar  i  laboral  i  d'altres
degudes al moment econgmic generalb La majoria de dones
consultades no senten que hagin patt cap discriminació pel
fet de ser donesb

Ens adonem que ser dona al
Montseny no és tan diferent a ser

dona en altres indrets (eniara
que siguin urbans). Hi ha

diferèniies de rol en la ditisió de
les tasques, tot i que la relaiió

entre les diferents feines
quotdianes i els usos del temps

és ditersa. I són iomunes les
estratègies de iol·leittitzar el

treball reproduitu a tratés
d’esferes soiials iom la família i

el teïnatge.

114



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

Ara bé,  quan es  posen exemples  sobre  situacions de discriminació  en
l’àmbit públic, moltes d’aquestes tenen a veure amb l’entorn laboralb En
tot cas, en la mesura que no hem pogut accedir a tot els perfls, identtats
i realitats de les dones que hi ha en el Montseny, no podem prendre’ns
aquests resultats com quelcom defnitu o complertb

QUINES POLÍTIQUES D'IGUALTAT ES VOLEN PROMOURE PEL MONTSENY?
Cal seguir apostant per una

aituaiió públiia que
inirement la partiipaiió de

les dones en la polítia formal i
en l’oiupaiió de llois de

responsabilitat. És neiessari, a
més, tisibilitzar i talorar la

iniidèniia polítia/soiial que
fan les dones al marge de

l'insttuiió. 

Els ajuntaments han desenvolupat plans d’igualtat municipals
i/o diferents actuacions i polstques de gènere; una labor que
ha  donat  el  seus  fruits  en  relació  a  la  formació  i  nivell  de
coneixement  del  personal  que  hi  treballab  No  obstant,  cal
seguir  inventariant  aquests  plans  i  accions  per  conèixer  en
profunditat  què  s’està  treballant  a  nivell  de  polstques
d’igualtat al Montsenyb 

És  interessant  adonar-se  sobre  la  relació  directa  entre  una
voluntat  polstca  i  econgmica  que  apost per  la  igualtat  de
gènere i una major consciència sobre la qüestób 

Tot i  aixs,  s’indiquen algunes mancances que caldria corregir  com, per exemple, que no se solen
segregar per gènere les dades que es manegen a nivell d’ajuntaments, i és difcil accedir als recursos
i serveis que hi ha en l’àmbit del Montseny degut a la poca integració supramunicipal i a la manca
d’una identtat territorial que ho centralitzib 

Si ens fxem en el tpus d’accions que es realitzen, la majoria són especsfques per a dones i no es
parla  d’altres  accions  transversals  que  incideixin  en  les  diverses  polstques  públiques  de
l’Ajuntamentb 

El paper del PN i la RB del Montseny en aquests aspectes acaba de començarb I aixg es refecteix, per
exemple, en allg que expressa el personal que hi treballa o en la manca de canals de comunicació i
coordinació formalment establerts entre els ajuntaments i els grgans del parcb

Hem vist que les dones ss que partcipen de la vida pública, perg ho fan mitjançant mecanismes
d’intervenció  diferents  que  tenen  altres  objectus,  valors,  temàtques  i  plantejaments  flosgfcsb
D’altra banda, aparentment hi ha una manera prgpiament femenina de partcipar,  sobre la qual
valdria la pena aprofundirb 
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3.3. QUALITAT DE VIDA
LA QUALITAT DE VIDA COM A DRET HUMÀ I COM A FRE PER AL DESPOBLAMENT RURAL

En el context rural  es considera indispensable garantr una
vida  digna  i  de  qualitat  per  evitar  el  despoblament
d’aquestes  àreesb  Aquest  és  un  indicador  que  ajuda  a
detectar el grau de desigualtat de gènere que hi ha en les
societats actualsb 

De totes maneres, es reconeix que és un concepte infuenciat
per  molts  factors  diferents,  malgrat  hi  hagi  hagut  una
tendència  a  posar  el  focus  en  els  aspectes  purament
econgmicsb

L’eiofeminisme amplia els faitors
a tenir en iompte en la

iomprensió de la qualitat de
tida.

COM ÉS LA QUALITAT DE VIDA AL MONTSENY? 

Quan es talora quines
qüestons podrien millorar-se,
apareixen els tpiis reptes del
món rural. També s’anomena

la freqüentaiió massita de
persones al Pari Natural del
Montseny i les iondiiions de

tida dures.

La  qualitat  de  vida  al  Montseny  és  bona  o  molt  bona:  es
valoren les arrels familiars i  el  sentment de pertnença a un
ecosistema  socialb  També  que  sigui  un  lloc  de  residència
tranquil i de contacte amb la naturab 

Les persones consultades no consideren que la desigualtat de
gènere tngui un impacte signifcatu en la qualitat de vida de
les dones del Montseny, tot i que ss que s’afrma en nombroses
situacions la sobrecàrrega de tasques domèstques i de cura de
les  criatures  i  les  persones  depenentsb  Aixg  denota  que  no
existeix prou  una  consciència de l’impacte del  gènere en les
desigualtats que es pateixenb 
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3. 4. MEDI NATURAL I CULTURAL 
DEL PARADIGMA DE LA CONSERVACIÓ A LA MIRADA SOCIOECOLÒGICA

És apropiat  identfcar  quines problemàtques ambientals  hi
ha per establir mesures correctores que minimitzin o eliminin
el  seu  impacteb  També  ho  és  el  fet  d’incorporar  aquests
elements  (l’estat  de  l’aigua,  l’aire,  la  terrabbb)  a  l’hora
d’impulsar  el  desenvolupament  rural  d’un  territorib Cal  ser
conscient  que  també  hi  ha  altres  mirades  per  abordar  la
qüestób 

Ei ha plantejaments en els quals
es ionsidera que l’ésser humà i

la natura no són enttats
esseniials que es puguin expliiar
per separat, sinó que hi ha una

ioireaiió i ioetoluiió entre
iultura i natura. 

QUIN ÉS EL VALOR NATURAL I CULTURAL DEL MONTSENY? 

De ben segur que les aittitats
de sensibilitzaiió i eduiaiió

soiioambiental que impulsa el
Pari Natural i la Reserta de la

Biosfera del Montseny
influeixen posittament en la

periepiió i ioneixement que es
té del territori.   

Hem volgut copsar les interrelacions entre aquest patrimoni i
els  habitants  (especialment  les  dones)  del  Montseny:  què
coneixen,  quines  preocupacions  tenen  sobre  el  seu
manteniment  a  llarg  termini  i  com  han  infuït  en  la  seva
existènciab

Allg  que  les  persones  consultades  expressen  que  coneixen
millor  són  la  fauna  i  la  fora  autgctones,  i  la  gastronomia  i
patrimoni histgric-culturalb En canvi, hi ha un desconeixement
important en relació a l’artesania localb 

No obstant aixg, la consciència sobre aquest valor natural i cultural també genera preocupaciób Les
persones consultades consideren que el Montseny té com a principals problemes: l’aigua, la qüestó
forestal  i  l’harmonització  de  certes  actvitats  humanes  amb  la  natura  (sobretot  en  relació  a  la
hiperfreqüentació i les deixalles)b També s’ha anomenat l’abandonament dels camps de conreu i el
despoblament de la muntanyab

Des d’aquest punt de vista, creuen que cal conservar la fora, la fauna i la muntanya en general, perg
també  les  persones  que  hi  viuenb  És  a  dir,  la  histgria  humana  de  la  gent  del  territori  i  tot  el
coneixement que atresorenb Quan es pregunta explscitament sobre el paper de les dones, la majoria
creu que ss que han contribuït de manera especial en l’existència d’aquest patrimoni, tot i que no
hagi estat una contribució sufcientment reconeguda i valoradab 

De totes maneres, moltes d’aquestes pràctques, histgries i coneixement local s’ha anat perdentb Fa
referència a un estl de vida que té molt a veure amb el sistema de masies, amb els rituals de reunió,
amb  la  tradició  oral  i  amb  el  vincle  directe  i  constant  amb  la  naturab  I  amb  un  sentment
d’interdependència,  pertnença  i  connexió  que  encara  tenen  algunes  dones  quan  parlen  de  la
naturab
Clarament, estem en un moment histgric diferent, perg segueixen havent-hi comuns denominadors
(la comunicació, la vida comunitària, les histgries, les qüestons personals, la cura i la predisposició a
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ajudarbbb)  que poden ser factors clau a l’hora de trobar formes de conservar la riquesa natural i
cultural del Montsenyb  

3.5.REFLEXIONS I PROPOSTES PER ESTIRAR 
DEL FIL  

CAL  ENFOCAR  DE  MANERA  TRANSVERSAL  LES  POLÍTIQUES  DE  GÈNERE  I  DE
DESENVOLUPAMENT RURAL.

CAL SEGUIR INTEGRANT I TRACTANT ELS REPTES SOCIOAMBIENTALS DE MANERA 
HOLÍSTICA I PENANT EN L'ESTRATÈGIA A LLARG TERMINI. 

CAL APROFUNDIR EN LA REFLEXIÓ SOBRE LES IDENTITATS, TANT RURALS COM DE 
GÈNERE, PER GARANTIR-NE LA FLUIDESA I TREBALLAR ALHORA PER SOLUCIONS 
RESPECTUOSES. 

CAL PRIORITZAR UN APODERAMENT DE LES DONES MÉS ENLLÀ DE L'EMPRENEDORIA 
FEMENINA. 
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6. ANNEX 

Pla d’Igualtat de gènere
 i desentolupament rural sostenible 

a la Reserta de la Biosfera del Montseny. 

Quina relaiió hi ha entre les persones que habiten el territori i la sostenibilitat de la tida al
Montseny? 

Ens agradaria conèixer la teva relació amb el gènere, la ruralitat i la sostenibilitat per poder identfcar i fer
front als principals reptes i fortaleses de la qualitat de vida a la Reserva de la Biosfera del Montseny (RBM) 

 Pots contestar tant en català com en castellàb
 Si hi ha cap pregunta que no vols contestar, pots deixar-la en blancb
 Si vols, pots il·lustrar la teva opinió amb experiències que hagis viscutb
 Pots incloure propostes de millora al llarg del qüestonari o al fnal del mateixb
 El qüestonari és confdencial, en cap moment has de posar el teu nom o informació que consideris 

que et pugui identfcarb

DADES PERSONALS: 
Identtat de gènere            Edat

 Dona
 Home
 Gènere no binari

 Menys de 25
 25-35
 36-45

 45-55
 56-65
 Mes de 65

Municipi de residència: ●  No visc a la RBMontseny, visc a ___________________

 Aiguafreda
 Arbùcies
 Breda
 Campins
 Cànoves i Samalús
 El Brull

 Figaró i Montmany
 Fogars de Montclús
 Gualba
 La Garriga
 Montseny
 Riells i Viabrea

 Sant Esteve de 
Palautordera

 Sant Feliu de 
Buixalleu

 Sant Pere de 
Vilamajor

 Seva
 Tagamanent
 Viladrau

Tipus de residència: on vius?
 Nucli urbà (casa o pis)
 Urbanització

Vius dins del Parc?
 Si
 No
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 Una casa o masia disseminada
 Una casa o masia aïllada

Altres: _________________________________________

 No ho se

Per què vius a la Reserva de la Biosfera del Montseny? Pots marcar vàries opcionsb
 Hi vaig néixer i/o la meva famslia és d’aqus de tota la vida
 Hi vaig venir per motus laborals 
 Hi vaig venir per tenir més contacte amb la terra o treballar-lab  
 Hi vaig venir per gaudir de més tranquil·litatb
 No hi visc
 Altres: ______________________________________________________

Quin és el teu vincle o relació amb la Reserva de la Biosfera del Montseny?
 Baix: Tinc poca relació amb el territori
 Moderat: Tinc certs lligams afectus i/o quotdians amb la RBMontseny 
 Altb Tinc forts lligams afectus  i/o quotdians i em sento part de la RBMontseny

Consideres que portes un tpus de vida rural?
Si No No ho se

Per què? 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

 Realitzes alguna tasia no remunerada relaiionada amb el territori? Pots mariar diterses opiions.
 M’encarrego de l’hort
 Faig conserves i remeis naturals
 Cuido els animals de granja
 Realitzo les tasques d’autoconsum de la llar (aigua, llenya, etcb)
 Practco la caça o la pesca
 Recol·lecto  plantes i fruits silvestres (herbes remeieres, bolets, castanyes…)
 Estc implicat/a en la defensa del patrimoni natural de la RBMontsenyb 
 Sóc un/a naturalista apassionat/a 
 Partcipo en estudis  histgrics  o  relacionats  amb el  patrimoni  cultural,  inclgs  el  patrimoni  cultural

immaterialb
 Altres: ______________________________________________________________

 A què dediques al teu temps lliure? Pots mariar diterses opiions.
 Temps lliure?! No en tnc! 
 Practco esport o actvitats a l’aire lliure
 Faig cursos de formació
 M’apunto a actvitats culturals
 Faig ioga o algun altres tpus d’actvitat per millorar el meu benestar fsic i emocional 
 Quedo amb els amics/gues
 Vaig de compres 
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 Partcipo en alguna associació oenttat del meu municipi
 Cuido el meu hort  o faig alguna actvitat relacionada amb l’entorn natural  
 Altres: ________________________________________________________

 Creus que el fet de ser dona, home, o qualsetol altre identtat de gènere, et iondiiiona en la quanttat 
o la qualitat del teu temps lliure?

Si No No ho se

Per què?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

4) En ias que partiipis en alguna assoiiaiió o enttat del teu muniiipi, ens pots indiiar de quin tpus? Pots
mariar diterses opiions.

 Comunitària o veïnal
 Cooperació
 Cultura
 Esport o lleure
 Dones
 Medi Ambient
 Grup o partt polstc
 Salut
 Educació
 Altres: _______________________________________________________

Pots espeiiiiar el nom de l’enttat o assoiiaiió? (opiional)
_________________________________________________________________________

Quin iàrrei oiupes a l’enttat o assoiiaiió, o quines funiions fas? (opiional)
_________________________________________________________________________

 5) Has tisiut o preseniiat disiriminaiions pel fet de ser dona, home o d’una altra identtat de gènere en
espais de partiipaiió soiial? Per exemple sentr que la teta teu és menys tnguda en iompte, que no es
talora la feina que fas, que et iosta trobar el teu lloi...

Si No No ho se

Vols expliiar alguna situaiió on hagis patt o preseniiat una disiriminaiió? (opiional)  
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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6) Com qualiiiaries la teta qualitat de tida a la RBMontseny?
Molt bona Bona Regular Baixa Molt baixa

7) Quins dels següents faitors afeiten negattament la teta qualitat de tida? Pots mariar diterses opiions:
 La situació laboral: atur, horaris de feina, condicions laboralsbbb
 La criança o la cura d’altres persones depenents (gent grans o altres)
 La sobrecàrrega de treball domèstc
 La precarietat econgmica
 La manca de transport públic i/o la dependència del cotxe o vehicle privat
 La manca de formació
 La manca de temps lliure 
 La manca d’espais de trobada social
 La meva salut
 Altres: ______________________________________________
 Cap de les anteriors

Vols  fer  algun  comentari  al  respecte  d’algun  dels  aspectes  destacats  o  d’altres  que  trobis  a  faltar?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

8) Creus que els faitors que t’afeiten tenen a teure amb la teta identtat de gènere (ser dona, home, tenir
un gènere no binari)?

Si No No ho se

Quins? Per què? 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9) Tens alguna de les següents feines remunerades a la Reserta del Montseny?
 Soc ttular d’una explotació agrscola, ramadera o forestal a la RBMontsenyb 
 Treballo temporal o permanent en el sector agrscola, ramader o forestalb
 Soc un/a productor/a agrscola, ramadera o forestal a petta escalab 
 Soc ttular  d’una empresa de turisme rural o comerçb 
 Formo part d’una empresa familiar a la RBMontsenyb 
 Treballo a l’hostaleria en algun restaurant, hotel, casa rural a la RBMontseny
 Treballo  al comerç en algun establiment localitzat a la RBMontsenyb
 Treballo en un centre sanitari localitzat a una de les poblacions de la RBMontseny
 Treballo  com  a  docent  i/o  en  un  centre  educatu  localitzat  a  una  de  les  poblacions  de  la

RBMontseny
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 Sóc un/a artesà/na o tnc una pett negoci d’artesania i/o transformació d’aliments (melmelades,
conserves, cosmètca natural, etc)

 Treballo en la gestó de la RBMontseny
 Soc educador/a ambiental o guia tursstc a la RBMontseny
 Em dedico a la investgació o recerca del patrimoni natural o cultural de la RBMontseny
 Treballo al sector industrialb 
 Altres: ____________________________________________________________

10) Estàs satsfet/a amb la teta situaiió laboral?
Si No No ho se

Si no estàs satsfet/a amb la teta situaiió laboral, indiia’ns els motus. Pots mariar diterses opiions.

 No tnc feina i fa temps que estc a l’atur
 La meva situació laboral no està regularitzada (no tnc contracte)
 Tinc difcultats per conciliar la meva vida familiar amb la meva feina
 No m’agrada el tpus de feina que faig 
 Les condicions del meu lloc de treball no són bones (horaris, salari…)
 He patt o pateixo algun tpus de discriminació per ser dona, home o per la meva identtat de 

gènereb

Vols compartr alguna situació en la que t’hagis sentt discriminat/da? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________

 He patt discriminacions per altres raonsb
 Altres raons: _________________________________________________________

Fins ara, t'hem preguntat sobre la teva relació amb el territori i el gènere però ara ens volem centrar en una
de les principals destnatàries del Pla: les dones rurals. 

11) Si diem “dona rural del Montseny”, en què et fa pensar, què destaiaries? Esiriu tres paraules ilau:

12) Quins dels següents aspeites ireus que podrien millorar la qualitat de tida de les dones rurals a la
RBMontseny? Pots mariar diterses opiions.                         

 Augmentar l’oferta d’actvitats culturals
 Millorar l’accés a les noves tecnologies (internet, wif…)
 Millorar la mobilitat i augmentar l’oferta de transports públics
 Potenciar els espais i serveis per a joves
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 Potenciar els espais i serveis per a gent gran
 Potenciar els espais i serveis especsfcs per a dones 
 Ampliar l’oferta formatva
 Fomentar les oportunitats laborals i l’emprenedoria a la RBMontsenyb
 Altres:  ______________________________________________________________

Vols fer algun comentari al respecte d’algun dels aspectes destacats o altres que trobis a faltar? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

13) Quin grau de preoiupaiió tens respeite els següents temes ambientals en relaiió a la Reserta de la
Biosfera del Montseny? 

Alt Mitjà Baix No ho sé
El cabal ecolggic dels rius i les rieres
La qualitat de l’aigua
La conservació de la biodiversitat (fauna, 
fora…)
L’impacte del turisme
L’impacte ambiental de les empreses i/o la 
indústria 
La gestó dels residus
La gestó forestal i la prevenció d’incendis

Vols fer algun comentari al respecte d’algun dels temes destacats o d’altres que trobis a faltar? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Si ioneixes alguna enttat loial treballant per algun dels temes anteriors al Montseny, espeiiiia’n el nom: 
_________________________________________________________________________

14) Quin és el teu grau de ioneixement dels següents elements? Pots posar algun exemple?
Alt Moderat Baix Nul

Tradicions prgpies del Montseny 
Explica’ns quinis tradicions coniixis: _________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Histgries, contes o llegendes del 
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Montseny
Podriis nombrar alguna d’aquistis històriis? __________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Art tradicional o artesania
Quina/is?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Flora autgctona
Alguna planta amb la qui tnguis ispicial rilació? _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fauna autgctona
Algun animal amb qui tnguis ispicial rilació? __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Patrimoni histgric-cultural 
Vols distacar algun iximpli? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gastronomia o productes locals
Alguna ricipta o producti tpic distacat? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15) Creus que les dones han iontribuït espeiialment en alguns dels elements iitats  (tradicions, histgries,
contes  o  llegendes,  art  tradicional  o  artesania,  fauna  o  fora  autgctona,  patrimoni  histgrico-cultural,
gastronomia o productes locals) o en d’altres?

  Si No No ho se

En cas afrmatu, pots especifcar algun exemple per a contribuir a visibilitzar-ho?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

16) Creus que aquestes aittitats on les dones han iontribuït espeiialment han estat prou reionegudes i
talorades?

Si No No ho se
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Deixem aquest espai per si tols afegir qualsetol altra iosa o fer propostes de millora del qüestonari:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________

Gràcies per la teva partcipació!
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 Pla d’Igualtat de gènere 
i desentolupament rural sostenible 

a la Reserta de la Biosfera del Montseny. 

El paper dels Ajuntaments i les administraiions

Ens agradaria conèixer la tasca municipal i la teva opinió personal vers el gènere, la ruralitat i la sostenibilitat
per poder identfcar i fer front als principals reptes i fortaleses de la qualitat de vida a la Reserva de la Biosfera

del Montseny (RBM) 

 Pots contestar tant en català com en castellà
 Si hi ha cap pregunta que no vols contestar, pots deixar-la en blancb
 Si vols, pots il·lustrar la teva opinió amb experiències que hagis viscutb
 Pots incloure propostes de millora al llarg del qüestonari o al fnal del mateixb
 El qüestonari és confdencial, en cap moment has de posar el teu nom o informació que consideris 

que et pugui identfcarb

DADES PERSONALS: 
Identtat de gènere            Edat

 Dona
 Home
 Gènere no binari

 Menys de 25
 25-35
 36-45

 45-55
 56-65
 Mes de 65

Municipi:
 Aiguafreda
 Arbúcies
 Breda
 Campins
 Cànoves i Samalús
 El Brull

 Figaró i Montmany
 Fogars de Montclús
 Gualba
 La Garriga
 Montseny
 Riells i Viabrea

 Sant Esteve de 
Palautordera

 Sant Feliu de 
Buixalleu

 Sant Pere de 
Vilamajor

 Seva
 Tagamanent
 Viladrau

Àrea de l’Ajuntament on treballes:

___________________________ 
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● En quin grau ireus que el teu ajuntament treballa per promoure la igualtat de gènere al muniiipi?
Molt Bastant Poc Gens

Vols fer algun comentari o aclariment al respecte?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

2.  Quin grau de ioneixement tens de les aituaiions i  polítques de gènere que es desentolupen al  teu
Ajuntament?

Alt Moderat Baix Nul
Vols fer algun comentari o aclariment al respecte?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

3. Quina de les següents airmaiions sobre la igualtat de gènere a la teta àrea o departament són iertes?
 Treballem amb dades segregades per sexeb
 Les actuacions que desenvolupem tenen en compte les diferents necessitats i interessos de dones i

homesb

 S’han portat a terme actuacions concretes en relació al gènere o estan programadesb

 No s’ha desenvolupat cap actuació perg crec que seria interessant integrar la perspectva de gènereb
 No crec que es pugui integrar la perspectva de gènere a la meva àreab
 No em sembla prioritari o necessari integrar la perspectva de gènere a la meva àrea de treballb

En cas d’haver desenvolupat accions concretes, pots indicar quin tpus d’accions o projectes s’han dut a terme 
( o vols afegir algun comentari al respecte)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

4. En quins àmbits ireus que seria prioritari que s’integressin la perspeitta de gènere? Pots mariar diterses
opiions

 Partcipació
 Medi ambient
 Promoció econgmica 
 Sanitat
 Serveis socials
 Esport
 Turisme
 Educació
 Urbanisme
 Cultura 
 Altres
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Pots destacar quins i per què?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

5.  Coneixes grups o iol·leitus de dones o amb un fort lideratge de dones del teu muniiipi?
Ss No No ho sé

En cas afrmatu, podries especifcar quines (o vols afegir algun comentari al respecte)?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

6. Existeix un treball transtersal amb d’altres ajuntaments o administraiions ters les polítques de gènere?
Ss No No ho sé

En cas afrmatu, pots explicar breument les iniciatves de treball en xarxa (o vols afegir algun comentari al 
respecte)? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

7. Com qualiiiaries el teu grau de formaiió sobre la igualtat de gènere?
 No en tnc perg penso que no és necessari per a les meves funcionsb
 No en tnc perg m'interessaria tenir-neb
 És sufcientb
 Voldria aprofundir-hib

8. Si us plau, indiia en quin grau ireus que aquestes airmaiions sobre la situaiió del medi rural ioiniideixen
amb la realitat del teu muniiipi. 

nul baix mig alt molt
alt

Major proporció d’homes en el total de població de 0 a 65
anysb

Major proporció de  dones en el total de població major 
de 65 anysb
Major nombre de dones encarregades de la cura de 
persones dependentsb
Major  nombre de dones assalariades en proporció al 
nombre d’homes assalariatsb 
Major nombre d’homes en condició 
d’empresari/propietari que  donesb 
Les dones realitzen principalment tasques relacionades 
amb el treball domèstc i la cura, essent totes les altres 
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realizades principalment per homesb

9. Al tostre muniiipi, s'han realitzat aiiions per reforçar el desentolupament rural? 

□ Ss, s’han desenvolupat algunes accionsb 

□ Ss, perg s’estan iniciantb

□ No, perg seria necessarib

□ No, perg no és necessarib

□  No ho séb

En cas afrmatu, pots destacar quines i des de quina àrea (o vols afegir algun altre comentari)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________

10. Quins dels següents aspeites ireus que podrien millorar espeiialment la qualitat de tida de les dones
rurals del teu muniiipi? Pots mariar diterses opiions.  

 Augmentar l’oferta d’actvitats culturals
 Millorar l’accés a les noves tecnologies (internet, wif…)
 Millorar la mobilitat i augmentar l’oferta de transports públics
 Potenciar els espais i serveis per a joves
 Potenciar els espais i serveis per a gent gran
 Potenciar els espais i serveis especsfcs per a dones 
 Ampliar l’oferta formatva
 Fomentar les oportunitats laborals i l’emprenedoria a la Reserva de la Biosfera del Montsenyb
 Altres:  ______________________________________________________________

Vols fer algun comentari al respecte d’algun dels aspectes destacats o altres que trobis a faltar? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Quines aiiions ireus que es podrien desentolupar per garantr un desentolupament rural sostenible al
teu muniiipi, és a dir, que tetlli per la ionsertaiió del territori?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Si  tols  destaiar  algun  altre  aspeite  relletant  sobre  la  sostenibilitat  o  ionsertaiió  del  territori  del  teu
muniiipi en general que per a tu sigui relletant, destaia-ho aquí:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

134



Pla d'Igualtat de Gènere i Desenvolupament Rural 
Sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

________________________________________________

13. Existeixen enttats loials que treballen per la ionsertaiió i ditulgaiió del patrimoni natural, històriio-
iultural, eti.? 

Ss No No ho sé

En cas afrmatu, podries especifcar quines (o vols afegir algun comentari al respecte)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

14. Quin grau de representattitat tenen les següents aittitats eionòmiques al teu muniiipi? 

nul baix moderat alt molt 
alt

Grans explotacions agrscoles, ramaderes o forestals

Productors/es agrscoles, ramaders o forestals a petta
escalab  
Artesans/es  o  petts  negocis  d’artesania  i/o
transformació  d’aliments  (melmelades,  conserves,
cosmètca natural, etcb)b
Indústries
Empreses de turisme rural o educació ambiental

Hostaleria,  restauració   o  petts  establiments
comercials locals

Si vols destacar alguna altra actvitat que tngui una relació directa amb el territori, comenta-ho aqus: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

15. S’han desentolupat  aiiions espeiíiques per a promoure el desentolupament loial en algun dels seitors
anteriors   (explotaiions  agríioles,  ramaderes  o  forestals,  indústries,  petts  negoiis  d’artesania  i/o
transformaiió d’aliments, indústria, seitor turísti, eti.) o integrar-hi iriteris de sostenibilitat?

□ Ss, s’han desenvolupat algunes accionsb

□ Ss, perg s’estan iniciantb 

□ No, perg seria necessarib

□ No, perg no és necessarib

□  No ho séb
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En cas afrmatu, podries especifcar quines accions (o vols afegir algun comentari al respecte)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

16. Alguna d’aquestes aiiions de desentolupament loial ha integrat o ireus que ialdria que integrés la
perspeitta de gènere o iontemplat les possibles diferèniies entre homes i dones ?

Ss No No ho sé

En cas afrmatu, podries especifcar quines (o vols afegir algun comentari al respecte)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

17. Quines ireus que són les dues priniipals oportunitats i reptes del  Pla  d’Igualtat i desentolupament rural
sostenible de la Reserta de la Biosfera del Montseny? 

Oportunitats: 
 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Reptes: 
 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Deixem aquest espai per si vols afegir qualsevol altra cosa  o fer propostes de millora del qüestonari:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________

Gràciis pir la tiva partcipacióó 
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