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LA VEU AUTORITZADA

La muntanya i l’interès d’una formació

La industrialització que concentrà la riquesa i la 
població a les ciutats i generà la crisi agrària que 
en paral·lel buidava els camps s’ha revelat parti-

cularment negativa per a les comarques pirinenques i 
altres contrades muntanyenques de Catalunya. El de-
goteig demogràfic d’aquestes àrees ha estat constant 
en els darrers 150 anys, fins al punt que alguns pobles 
han desaparegut i altres passen serioses dificultats per 
mantenir-se. Amb variacions importants d’unes valls 
a unes altres, l’economia de turisme i serveis iniciada 
els anys 1980 obrí perspectives millors, però en l’úl-
tim decenni la situació torna a complicar-se. 

Avui trobem que, situats en uns mercats mundials 
molt oberts, la ramaderia i l’explotació forestal de les 
nostres muntanyes es veuen seriosament perjudicades 

per la competència d’altres zones que produeixen en 
condicions avantatjoses. Mentrestant, el turisme i els 
serveis es ressenteixen econòmicament de la limitació 
de les rendes dels seus consumidors habituals, situats 
entre la classe mitjana. A més a més, les administraci-
ons públiques s’enfronten a limitacions pressupostà-
ries a l’hora de cobrir infraestructures i serveis tan ne-
cessaris i tan cars com els que requereixen les petites 
comunitats aïllades de muntanya. En conseqüència, 
la demografia muntanyenca se’n ressenteix una altra 
vegada, i a tot això s’hi afegeixen les incertituds que 
el canvi climàtic i la revolució digital introdueixen en 
aquests territoris que per pròpia naturalesa pateixen 
l’aïllament i les condicions extremes.

Les comarques pirinenques i les àrees de muntanya 
en general han sofert des de sempre per les dificultats 
d’adaptació de l’agricultura i l’explotació forestal als 
pendents, els problemes i sobreesforços de mobilitat 
relacionats amb l’aïllament i les distàncies, els perío-
des llargs d’inactivitat derivats de la presència de neu i 
les condicions climàtiques adverses i els riscos de tota 
mena derivats dels forts pendents de muntanya i dels 
esdeveniments meteorològics excepcionals. En un 
context econòmic relativament tancat, les valls van 
organitzar en el passat una economia a la seva mida, 
relativament estable i resilient; però els avantatges 
que en el passat representava el context relativament 
autàrquic de les valls es van convertir en problemes 
amb l’obertura comercial i cultural de la muntanya al 
món. Ara toca adaptar-se i trobar la pròpia via en una 
societat i una economia obertes, que requereixen un 
sobreesforç d’imaginació i creativitat.

L’envelliment i despoblament característics de les 
àrees rurals són viscuts de manera particularment in-
tensa per les àrees de muntanya, perquè als condici-
onaments propis de la baixa densitat demogràfica de 
les àrees rurals s’hi sumen les dificultats derivades de 
les limitacions ambientals i l’aïllament, que encarei-
xen i obstaculitzen les activitats productives. Cal treu-
re partit, precisament, de les singularitats de vegades 
contraproduents de la muntanya (la neu, els recursos 
energètics, l’aigua o l’atractiu de les altures) per cre-
ar-hi activitat i progrés. En conseqüència, la formació 
ocupacional en l’àmbit de l’agricultura o dels serveis 
ha mirat d’adaptar-se a aquestes circumstàncies par-
ticulars i ha buscat la formació de professionals pre-
parats per abordar-les. I per això, i per fer un salt qua-
litatiu en la formació de professionals adaptats a les 
condicions i els requeriments especials del medi mun-
tanyenc, els departaments de Geografia de cinc univer-
sitats catalanes han creat el màster oficial en Gestió 
d’Àrees de Muntanya que tot just acaba d’iniciar-se per 
al curs 2018-2019. Busquem la formació de professio-
nals capaços d’aportar solucions innovadores i viables 
dins dels marcs normatius i de les polítiques vigents, 
volem capacitar persones per treballar en equips in-
terdisciplinaris en organismes públics i entitats, o per 
impulsar accions d’emprenedoria. El màster haurà de 
servir per abordar la gestió sostenible i la dinamització 
econòmica que tant necessita la muntanya, a través 
d’unes eines que poden ser d’utilitat, també, per a les 
àrees rurals que pateixen limitacions similars.
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Per la visibilitat de les pageses

Maria rovira, membre de dones d’Unió de Pagesos

(...) Les commemoracions són una oportunitat per mostrar 
les mancances, fer públiques les demandes i aconseguir 
l’empatia social i l’apoderament necessari per donar-los-hi 
resposta. Per començar, vull posar l’accent en el treball de 
les pageses a les zones rurals. La pagesa no només ha de 
fer front als handicaps propis del sector, sinó que, a més, 
topa amb esculls vinculats a la invisibilitat que pateix: com 
a cònjuge o col·laboradora a l’explotació no té accés a sub-
vencions ni als drets acumulats de la política agrària comu-
na i, majoritàriament, la multifuncionaltitat que se li ator-
ga pel fet de ser dona (i que, en alguns casos, es pressuposa o 
assumeix ella mateixa com a condició intrínseca al gènere) 
li impossibilita la participació en organitzacions agràries o 
en les cooperatives; en definitiva, en molts casos, a efectes 
nominals no existeixen (tot i que possibiliten que altres, ha-
bitualment els seus marits, pares, fills, companys hi puguin 
ser... un paper molt poc reconegut, o gens). 

Una altra dada que reforça el fet que les tasques de les 
dones no s’acaben amb el treball remunerat directament 
a l’explotació, sinó que abasten tot l’àmbit privat de l’or-
ganització familiar, és que al sector agrari les empreses 
gestionades per dones arreu d’Europa són de dimensions 
més petites i representen un volum de negoci menys signi-
ficatiu que les que lideren homes. És cert que institucional-
ment es posa en relleu aquest paper multifuncional de les 
dones per vitalitzar les zones rurals i s’implementen, amb 
més o menys fortuna, instruments per capgirar la situació 
de despoblament a les zones rurals. Tanmateix, si el que 
es tracta és d’anar més enllà i de fomentar la igualtat en-
tre dones i homes a les zones rurals, des de Dones d’Unió 
de Pagesos creiem que cal crear un marc legislatiu que ho 
possibiliti i tingui en compte aspectes com l’accés al mer-
cat laboral, la possibilitat de treballar a temps parcial, la 
cobertura a la Seguretat Social, l’educació o una estratè-
gia per superar la bretxa salarial, que es materialitza quan 
s’arriba a l’edat de jubilació, quan es deixa les dones en 
una  situació de vulnerabilitat evident. I és que en termes 
d’igualtat encara hi ha un llarg camí per recórrer (...). 

Per superar aquest escenari anacrònic, les dones al món 
rural, i les pageses en particular, hem de ser proactives en 
el foment de la igualtat començant per posar en relleu 
les tasques de gestió i d’organització de l’empresa agrària 
que realitzem —malgrat haver de treballar amb una xarxa 
d’Internet més que deficitària—, i també hem de partici-
par i fer sentir la nostra veu a les societats cooperatives, 
a les organitzacions sindicals i a les polítiques. Tot plegat 
ha de contribuir a la consecució dels canvis que la nostra 
societat necessita per esdevenir més justa i millor.
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Coordinador del màster de 
Gestió d’Àrees de Muntanya
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