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El dia a dia ens envolten moltes situacions, de fet, hi 
ha actuacions que repetim diàriament de forma 
sistemàtica i esdevenen rutinàries com ara aixecar-
se, menjar, estudiar o treballar, activitats diverses,… 
Però, de totes aquestes actuacions en volem 
destacar una, els aliments dels nostres àpats. Sovint 
no som conscients de l’esforç i la feina que hi ha 
darrera aquella llet que bevem per esmorzar, del plat 
d’arròs i el bistec de vedella que dinem, de la pera 
que ens mengem per berenar o bé del plat de 
verdura de sopar.  
 
I en aquest nou número d’INFOCRUC volem parlar 
d’aquest tema, els preus dels aliments, perquè la 
diferència de preu de venta d’origen fins el destí és 
d’un 400% i el benefici se l’emporta la gran 
distribució. És totalment il·lògic ja que són els 
pagesos qui han de fer front a les despeses de gasoil, 
maquinària, treballadors, complir amb tota la 
normativa. I malgrat l’arribada de les noves 
tecnologies que poden facilitar la recol·lecta d’un 
producte o produir més, hi ha aspectes com un 
desastre natural causat per la meteorologia que pot 
destrossar tota la feina feta al llarg d’un any. I 
aquests danys com es recuperen? perquè tot i una 
assegurança hi ha moltes despeses i feina que no es 
pot recuperar.  
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Aquesta desigualtat de preus i de guanys mal repartits 
ha generat que els pagesos es reivindiquin mitjançant 
manifestacions, tallant les carreteres o bé regalant els 
productes a la gent com a metàfora del que viuen. 
Catalunya és rica en agroalimentària i els productes són 
bons i de qualitat, s’ha avançat en l’etiquetatge de 
productes del país, tanmateix, la lliure circulació fa que 
tot aquest malestar encara augmenti. És important 
consumir els productes d’aquí, una possible estratègia 
per evitar aquesta desorbitada diferència de preus és 
fer la compra directa al pagès o bé mitjançant la creació 
de cooperatives. De fet, en el nostre país ja existeixen 
cooperatives que vetllen per la qualitat i perquè els 
preus siguin justos.  
  
Menjar és fonamental per la vida de les persones i hem 
de valorar la gent que treballa per satisfer aquestes 
necessitats i  a tots ens interessa que els pagesos/es 
aconsegueixin preus justos, la feina que fa aquesta gent 
pel territori és vital per mantenir el món rural.   
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Quan a l’estiu va començar a sortir a la llum pública 
l’escàndol del palau de la música, semblava que seria 
un cas “normal” de corrupció. Més tard, si va sumar el 
cas Pretòria. Aquests dos casos de corrupció han posat 
sota sospita la societat civil catalana (fins avui estava 
molt ben considerada) i la classe política del nostre 
país. És molt injust posar a tothom al mateix sac, tot i 
que és cert que hi ha persones que aprofiten 
organitzacions, associacions, fundacions o partits 
polítics per treure’n un profit personal. Esperem que la 
justícia faci la seva feina i posi a tothom al seu lloc. 
  
El que hem preocupa és que els nostres polítics s’han 
adonat que hi ha desafecció (només mirant com 
baixen els tants per cent de participació en les 
eleccions potser se n’haurien adonat abans). Per tal 
que la gent torni a confiar amb ells, una de les 
actuacions que han decidit és reformar la llei electoral. 
Bé, només han tardat 30 anys a posar en marxa una llei 
tan important per tal que el poble català pugui escollir 
els seus representants. 
  
Ara esperem que sigui una llei que s’adapti a la realitat 
del nostres país. Sabem que el més adequat i 
democràtic seria que el vot d’una persona fos igual a 
qualsevol part del territori, això seria fantàstic si el país 
estigués equilibrat  territorialment.  

Albert Solé i Casals 

President de Coordinació Rural  de Catalunya 
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Malauradament, l’equilibri territorial, a vegades, sembla 
només un discurs que cal posar en el programa electoral 
cada quatre anys. Si apliquéssim la màxima de una 
persona un vot, la gent de fora de l’àrea metropolitana no 
caldria que anéssim a votar, ja que el nostre vot no tindria 
cap tipus de força. Per aquest motiu la nova llei electoral 
és una eina  molt important per tal de donar força al 
territori. 
 
Espero que els partits polítics pensin en el poble i no el 
seu partit, que siguin valents i no pensin en quin sistema 
electoral s’adapta millor al seu partit, sinó que creïn una 
llei que busqui un equilibri donant força a la gent que 
vivim fora de la gran urb.  
  
Sé que no serà fàcil, però personalment crec que un 
sistema mixt, que permetés mitjançant llistes obertes 
triar un representant per comarca, faria que molta gent 
tornés a votar. A la majoria de les nostres comarques la 
gent ens coneixem entre nosaltres, aquest fet faria que 
amb el representant comarcal ens sentíssim la política 
més propera, tot i que potser ideològicament ens 
trobéssim en pols oposats amb el nostre diputat 
comarcal.  
 
Espero sincerament que la nova llei electoral sigui 
representativa del nostre país, que motivi a tothom a 
anar a les urnes en les pròximes eleccions, i que en la nit 
electoral no haguem de lamentar la baixa participació de 
la gent. 
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En aquest número en la secció “ens 
parla” hem entrevistat a Pere Oliu i 
Casamitjana, president de la 
Confederació Catalana d’Agroturisme i 
Turisme Rural (CONCATUR) per saber 
el paper de la confederació i la 
importància que té el turisme rural pel 
món rural. 

 
“El turisme rural és una manera de mantenir el 
patrimoni familiar” 
 
Per què CONCATUR? 
CONCATUR s’ha creat per fer d’intermediari entre 
l’administració i les associacions de turisme rural. És 
important que les associacions estiguin representades per 
aquesta confederació perquè, estant units, és més fàcil 
aconseguir recursos o millores, com per exemple, fa uns 
anys es va demanar més promoció en mercats d’Europa i 
sent així, se’ns va oferir participar a les principals fires 
turístiques del món de la mà de Turisme de Catalunya. La 
confederació té un paper actiu a les diferents comissions 
creades per la direcció general de turisme a l’hora 
d’elaborar noves normatives referents al sector. En 
l’actualitat, la confederació participa en la creació de la 
nova normativa de categorització dels establiments de 
turisme rural. 
 
A quantes comarques hi ha aquest servei? 
CONCATUR aplega a diferents associacions de turisme 
rural de Catalunya, en concret, de la província de Girona 
(totes les comarques), Tarragona (Alt Camp i Terres de 
l’Ebre) i part de Barcelona (Berguedà). Un total de 600 
cases d’agroturisme o turisme rural.  
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Què ofereixen aquestes cases a les famílies o grups? 
El turisme rural és una alternativa al turisme tradicional i 
ofereix un contacte amb la natura, un tracte diferent  perquè 
aquests establiments són petits i la relació entre propietari i 
client és molt proper. Aquests establiments es caracteritzen 
per la seva hospitalitat, la tranquil·litat i per la possibilitat de 
realitzar activitats i visites com senderisme, bicicleta, visita a 
ecomuseus, espais naturals,etc. amb la finalitat d’aprendre 
nous coneixements del món rural.  
  
És l’agroturisme o el turisme rural un mecanisme per vetllar 
pel món rural? 
Evidentment, ja que moltes cases no es podien mantenir. El 
turisme rural és una manera de mantenir el patrimoni familiar 
i és una molt bona opció per apropar el món rural als 
ciutadans i perquè el territori es mantingui ple de vida.  
   
La gent que tenia una casa a punt de caure, l’ha pogut 
reformar per donar una sortida via turisme rural, però la 
inversió li ha estat rendible? 
Sí que ha estat rendible. Els emprenedors i/o emprenedores 
han rebut subvencions i ajuts comunitaris amb la finalitat 
d’evitar l’ensorrament del patrimoni, diversificar les tasques 
econòmiques per la gent que viu al territori i promoure el 
món rural amb els seus avantatges i els seus trets 
característics.  
  
La crisi es nota o les demandes són com anys anteriors? 
La demanda es manté. El turisme familiar, usuari del turisme 
rural, prové principalment de les àrees metropolitanes d’un 
nivell mitjà-alt, la diferència d’anys anteriors és que les 
estances són més curtes però la demanda és igual.     
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Què passa amb els preus dels aliments 
 
L’alimentació és un factor bàsic i estratègic en 
qualsevol societat, també en les dels països més 
desenvolupats a pesar de que es pugui considerar que 
l’abastament hi està assegurat. 
 
Assolir una seguretat alimentària en termes 
quantitatius (molts aliments i assequibles) i qualitatius 
(aliments saludables) ha estat un camí no exempt de 
tensions entre tots els agents implicats en la cadena 
agroalimentària, del productor fins al consumidor, i de 
fet encara ho és.  
 
La seguretat alimentària, que s’ha impulsat per totes 
les polítiques agràries comunitàries i estatals des dels 
anys 50, ha implicat un esforç continu i accelerat del 
sector agroalimentari per a ser més competitiu i 
eficient. Això ha implicat reestructuracions contínues 
dels sectors productius per a dimensionar les 
explotacions agràries per a reduir costos, generar 
economies d’escala, adequar-se a les normatives 
sanitàries i mediambientals, adequar-se als requisits 
del consumidor, etc. Aquestes contínues 
reestructuracions han portat, com és sabut, un descens 
continu del nombre d’explotacions. 

Meritxell Serret Aleu 
Tècnica de la Fundació del 

Món Rurall 
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Les mateixes polítiques han implementat diferents 
mesures per assegurar uns preus dels aliments 
assequibles per a la població en general i unes rendes als 
pagesos. Un dels principals  mecanismes de 
l’administració comunitària per actuar sobre els preus 
dels aliments és la “intervenció” (quan no s’assoleix un 
preu mínim, les autoritats intervenen en el mercat 
comprant aquell producte, retirant-lo i emmagatzemant-
lo, amb l’objectiu de que el preu pugi), però només 
s’implementa en casos excepcionals. 
  
Així, productors i transformadors s’han esforçat en trobar 
mecanismes, tècniques i tecnologies, per preveure i 
controlar al màxim els seus costos, reaccionar a les 
fluctuacions del mercat i a l’estacionalitat de les 
produccions, etc., fins al punt que els preus de molts 
productes es marquen setmanalment i el fet que variïn 
uns cèntims d’euro amunt o avall pot significar tenir 
guanys o pèrdues. En aquest sentit s’entenen les eternes 
tensions “proveïdor-client” que hi ha hagut entre la 
producció i la indústria. O les permanents pugnes dels 
productors perquè no augmentin els preus dels seus 
factors de producció principals, com poden ser el gasoil 
agrícola, l’electricitat, l’aigua, etc. 
  
A tot aquest escenari, cal afegir-hi la globalització i 
l’obertura de mercats, que permet que arribin aliments 
d’altres països a preus assequibles i fins i tot menors als 
dels aliments produïts aquí (sigui per condicionants 
climatològics i naturals més favorables, sigui per 
condicionants socials i normatius menys costosos, o 
altres). Això en determinats sectors és una oportunitat, 
com en el cas de l’alimentació animal amb els pinsos; 
mentre que per altres és una amenaça, com en el cas de 
la fruita o la verdura. 
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Els actors bàsics de la cadena agroalimentària són els 
productors, la indústria transformadora, els majoristes, 
la distribució (del petit comerç a la gran distribució) i 
finalment el propi consumidor. La lògica és “senzilla” i 
vella: el consumidor busca el producte que satisfà 
millor les seves necessitats al millor preu; per tant a 
més oferta i varietat de productes, més pressió per 
abaratir els preus, i aquesta pressió es reparteix entre 
els agents de la cadena de manera que tots han de 
reduir costos ... o plegar.  
 
Tot i així, sempre s’han intentat establir mecanismes 
per assegurar en la mesura del possible que els preus 
fossin consensuats entre els agents (a través de llotges 
i mercats) de manera que s’evités haver de produir o 
vendre per sota del preu de cost. 
 
En els darrers anys, però, s’han produït processos de 
concentració de les principals cadenes de distribució, la 
qual cosa ha augmentat la seva posició dominant en el 
mercat enfront un sector productiu més atomitzat que 
ha vist afeblida la seva capacitat negociadora. En 
aquest marc, els hàbits de compra i consum han 
propiciat l’augment i proliferació de les grans 
superfícies, i també han tingut èxit entre els 
consumidors les marques “blanques” de les 
distribuïdores. Tots aquests factors han incidit 
definitivament en què avui en dia sigui l’actor que 
“marca” les regles en el sector. Efectivament, la 
distribució fixa requisits per a la producció (què i com 
ha de ser produït) i per a la indústria, i sobretot 
pressiona pels preus. A més, el fet de ser l’agent més a 
prop del consumidor facilita que pugui promocionar 
uns productes o marques enlloc d’uns altres. 
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El resultat final és una tensió contínua per abaratir els 
preus dels aliments, o si més no perquè no augmentin. I 
aquesta fa que en determinats moments un sector entri 
en crisi, hagi de vendre la seva producció sota costos i 
surti al carrer per sol·licitar l’actuació de l’Administració 
per a garantir uns preus mínims pels seus productes. 
 
En resposta a aquesta situació les administracions estan 
creant eines i mecanismes per intentar posar 
transparència en els intercanvis entre els agents de la 
cadena agroalimentària de la producció fins a la 
distribució; com ara els Observatoris de Preus i els estudis 
sobre la cadena de valor, o l’impuls a l’agrupació dels 
productors a través del cooperativisme i 
l’associacionisme, perquè guanyin pes i poder de 
negociació en la cadena agroalimentària.  
 
L’objectiu d’aquestes estratègies és assegurar que la 
distribució del valor afegit, és a dir, la participació de 
cadascun dels agents econòmics implicats en el benefici, 
sigui justa i equitativa i s’evitin els possibles casos d’abús 
de posició dominant.  
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ELS PREUS ENTRE PRODUCTOR I CONSUMIDOR. 
 
Ja fa més de tres anys que la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) -organització a la que està 
associada Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)- va 
arribar un acord amb les organitzacions de consumidors UCE i 
CEACCU. Hem denunciat els escandalosos marges comercials en 
la cadena agroalimentària i els abusos de la gran distribució.  
 

I com no, la creació del famós IPOD (Índex de Preus en Origen i 
Destinació dels aliments), que mensualment recull l’evolució dels 
diferencials entre el camp i la taula. Aquesta aliança estratègica 
ha donat els seus fruits i, a dia d’avui, cap ciutadà dirigeix la seva 
mirada cap als agricultors quan el tomàquet, l’enciam o el porc, 
cotitzen gairebé a preu de luxe. Tots apunten cap als veritables 
responsables, els grans grups de distribució alimentària. No 
obstant això, quan la denúncia pública ha calat és el moment de 
passar a les solucions.  
 

És en aquest context on sorgeix ARCO - Agricultura de 
Responsabilitat Compartida, una iniciativa impulsada per COAG –
i desenvolupada per JARC a Catalunya- que promou les relacions 
directes i estables entre agricultors i consumidors.  
 

La Iniciativa engloba aquells models que promouen "aliances" 
entre productors i els que consumeixen els seus aliments, basats 
en el compromís mutu i en l’ocupació de canals curts de 
comercialització per garanteixen productes sans i de qualitat, a 
preus raonables per a ambdues parts. 

Hem preguntat a JARC i a Unió de Pagesos que opinen sobre 
els preus dels aliments. 

JOSEP MARIA JOVÉ I ARESTÉ 

President de JARC-COAG a Catalunya 
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En aquest sentit, ARCO promou models de producció i consum 
respectuós amb el seu entorn i socialment més sensibles, des d’una 
perspectiva agroecològica. 
 

A més, aquesta actuació s’emmarca en un context on cada vegada 
són més grans les dificultats per obtenir rendibilitat de l’activitat 
agrària, i on la població demanda aliments sans, segurs i de 
qualitat, a preus assequibles.  Una de les fortaleses d’aquesta 
iniciativa és l’aposta comuna d’agricultors i consumidors. Es 
recuperen així el coneixement i el consum de productes locals, de 
temporada i casolans, el sabor dels aliments i en definitiva una 
cultura gastronòmica que mai s’hauria d’haver perdut a l’hora 
d’alimentar-nos.  
 

El teixit de relacions establert entre els Grups ARCO facilita la 
transferència d’aquests coneixements i experiències, així com 
l'intercanvi de productes entre els diferents territoris. L’intercanvi es 
porta a terme sense que hi hagi un increment artificial de preus, 
permetent salvar els límits productius d’algunes regions o 
explotacions. Així, els productors tenim la possibilitat d’oferir als 
consumidors una oferta d’aliments àmplia i de qualitat.  
 

Per tal que iniciatives com ARCO tinguin possibilitats de creixement 
és imprescindible adaptar les normatives vigents a la producció, 
transformació i comercialització a petita escala, dotant al medi rural 
de les infrastructures necessàries per fer possible aquesta realitat, 
(per exemple, la creació d’escorxadors locals).  
 

Hi ha uns principis bàsics que marquen el camí a seguir per les 
diverses iniciatives, però no han de ser interpretats com un 
reglament. La Iniciativa ARCO és una solució a la situació actual 
però no la "solució" a la crisi del sector agrari i l’alternativa al 
sistema actual de distribució alimentària.  
 

Com a agricultors i ramaders professionals aspirem a guanyar-nos la 
vida oferint a la ciutadania aliments de qualitat a preus raonables. 
La raó de la nostra existència ens obliga a buscar sortides en 
qualsevol direcció per mitigar els efectes de la greu crisi en què està 
sumit el sector. Des de JARC-COAG no escatimarem esforços i 
creativitat per a que l’agricultura recuperi el seu paper estratègic i 
els homes i dones del camp puguin viure dignament d’allò que 
produeixen. 
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PER QUÈ SÓN TANT INJUSTOS ELS PREUS? 
 
A Catalunya, quatre grups empresarials concentren més de 
la meitat de les vendes (56,62%). Els mercats català i 
espanyol de la distribució minorista de béns de consum diari 
reuneixen totes les condicions necessàries per facilitar 
l’aparició d’un oligopoli de preus que abusa de la seva 
posició de domini. La passivitat de les autoritats de la 
competència està totalment injustificada ja que la situació 
perjudica tant els productors, que reben preus molt baixos, 
com els consumidors, sotmesos a marges comercials 
abusius. 
  
Actualment, sense que els calgui ni tan sols pactar-ho, els 
grans distribuïdors imposen preus ruïnosos al pagès 
aprofitant-se del control que tenen sobre la distribució. Els 
poders públics han d’acabar amb aquesta situació, que 
anomenem de ‘col·lusió tàcita de preus’. Cal que 
emprenguin mesures enèrgiques que no la permetin i la 
sancionin durament.  S’han de fer les inspeccions 
necessàries per part de les autoritats de comerç, consum i 
competència  per fer complir les normatives que regulen les 
obligacions i drets  del mercat. 
 
No existeix ni mercat, ni lliure mercat, sense regulació. Per 
això, cal recordar que la situació d’oligopoli de la gran 
distribució alimentària i, en alguns sectors de l’agroindústria, 
és l’antítesi del lliure mercat o del mercat de lliure 
competència.  

Preus justos al camp i a la ciutat 

Josep M Coll i Rovira 
Coordinador territorial a Tarragona de 

la Unió de Pagesos de Catalunya. 
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La llei de la selva no equival al lliure mercat.  De fet, existeix 
una regulació de la qual ens hem dotat a la Unió Europea: un 
conjunt de normes europees, estatals i autonòmiques que fan 
referència a la competència, el comerç, la morositat, 
l’agroalimentació i els drets dels consumidors. Aquestes 
normes, per molt que facin nosa a l’oligopoli de l’actual 
distribució de vendes minoristes per millorar el seu compte de 
resultats, s’han de fer complir: el seu compliment s’ha d’exigir 
amb el rigor sancionador pertinent. 
 
Cal recordar que les competències d’agricultura estan 
transferides a Catalunya, com la major part de les de consum, 
competència i comerç i és la manca d’inspeccions i sancions, 
per part de la Generalitat de Catalunya, als abusos de la posició 
de domini de la gran distribució i l’agroindústria , així com la 
competència deslleial de les pràctiques  comercials il·legals el 
que expliquen bona part de la caiguda dels preus pagats a la 
pagesia.  
  
Segons dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, la renda agrària ha caigut, des de l’any 2001, un 
43,7% en termes constants. Una de les causes més destacables 
d’aquest retrocés és el fort encariment dels costos de 
producció en un sol any: el preu dels fertilitzants va encarir-se 
un 66,8%; el preu de l’energia, els carburants i els lubricants, 
un 24,4%; el dels productes fitosanitaris i també els 
plaguicides, un 17,9%; i els preus de l’alimentació animal, un 
10,2%. 
  
Avui, els preus de les produccions agràries es formen a partir 
dels abusos especulatius d’uns pocs intermediaris i no de la llei 
de l’oferta i la demanda. Els interessos de les grans 
corporacions marquen les tendències de venda i consum. Es 
fàcil deduir que en aquest procés ni pagesos ni pageses, ni 
consumidors ni consumidores hi poden decidir gran cosa. 
Només els poders públics poden vetllar perquè els oligopolis 
no abusin de la seva posició de domini, ni controlin 
unilateralment els mercats de producció i consum.  
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El dia 18 de novembre de 2009 
es va celebrar a les Borges 
Blanques la Jornada “Món Rural i 
Joventut” amb el lema “sóc de 
poble: l’arrelament dels i de les 
joves al món rural”. L’acte es va 
iniciar amb una taula  d’obertura  
formada   per  Eugeni Villalbí, se- 

cretari de Joventut, Jordi Bertran, director general de 
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, Carles Vega, director de Serveis 
Territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania a 
Lleida i Jordi Satorra, coordinador territorial de Joventut a 
Lleida. 
 

En la Jornada es va presentar l’estudi “Món Rural i Joventut 
a Catalunya” elaborat per de l’equip de recerca Territori, 
Població i Ciutadania de la Universitat de Barcelona amb la 
col·laboració de la Fundació del Món Rural. La presentació 
fou a càrrec de Màrius Domínguez i exposà les interessants 
conclusions sobre la realitat i les necessitats dels joves que 
viuen en un àmbit rural. Així, manifestà que els joves del 
món rural els preocupa la formació, l’habitatge i el treball, 
és a dir, els mateixos temes que els joves del món urbà. 
Tanmateix aquests aspectes en el món rural s’agreugen ja 
que sovint manquen centres de formació, l’oferta de treball 
és molt escassa i l’habitatge és un greu problema.  En 
l’estudi també es va analitzar la mobilitat dels joves, per què 
aquest col·lectiu se’n va del poble, la resposta es deu a 
motius d’estudis, de treball, d’habitatge o per oci i aquesta 
mobilitat dóna lloc a diferents tipologies (diària, 
temporal,...), de fet, tots els joves parlen de la necessitat 
d’un vehicle privat per viure en el territori. I alhora, 
manifesten la problemàtica existent de transport públic ja 
que la mobilitat és un element clau en el món rural.  
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La majoria dels joves, que per diferents raons, han de marxar del 
poble, expressen el desig de retorn i si la feina o l’habitatge no 
els permet tornar voldran mantenir-hi una vinculació d’alguna 
manera. L’increment de la mobilitat fa que es creïn nuclis de 
referència que acostumen a ser les capitals de comarca. 

 
Amb l’estudi realitzat i a partir de les conclusions extretes es 
pretén marcar les pautes i línies de treball en l’àmbit de la 
joventut del món rural. Un col·lectiu en el que s’ha d’apostar ja 
que són el futur, tanmateix, se’ls ha de garantir els serveis bàsics 
perquè vulguin quedar-se al territori o bé retornar-hi.  
 
Durant la jornada es van fer dues taules rodones. Una taula 
sobre les “mesures per a l'arrelament dels i les joves al món 
rural” en la que hi participà Tomàs Moré (coordinador de 
PIMESTIC) que basà la seva intervenció en les TIC al món rural; 
Jordi Castells (cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i 
Estructures), explicà les experiències del programa “Viure al 
poble”; Joan Salvador Minguet (Cap del Servei d’Informació 
Agrària), basà la seva intervenció en el programa personalitzat 
de formació i tutoria; Marta Erola (directora de Coordinació 
Rural de Catalunya); exposà l’organització i els seus programes; i 
Jordi Bertran (director tècnic Habitatge i Joventut), basà la seva 
intervenció en l’actuació de la Mancomunitat la Plana en l’àmbit 
juvenil. En l’altra taula, Benjamin Bussière (director del 
programa) presentà les accions del programa 'Place aux jeunes 
du Québec' (Un lloc per als joves del Québec) impulsat pel 
Govern de Quebec per al retorn del jovent del país americà a 
l'entorn rural. 
 
L’acte de cloenda va anar a càrrec del president de la Diputació 
de Lleida, Jaume Gilabert; el director dels serveis territorials del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, Tomàs 
Pujol; el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Josep 
Lluís Blacells, i director de la Fundació del Món Rural, Francesc 
Cribillers.  
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El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig 

En aquest i els propers números us volem donar a conèixer i 
informar-vos de diferents activitats culturals, lúdiques, 
esportives, entre d’altres, que podeu realitzar en família arreu 
del territori català. I recordar-vos als membres del carnet 
RuRal  que hi gaudiu de descomptes.  

Conèixer el fenomen de les Colònies Industrials a Catalunya i la 
seva història, de més de 150 anys, és cabdal a l’hora 
d’entendre el procés d’industrialització en aquest país. A partir 
de la segona meitat del segle XIX es comencen a crear aquest 
tipus de  poblament industrial on la majoria són colònies 
tèxtils que es concentren principalment a les conques   dels 
rius Ter i Llobregat,  esdevenint els rius on hi trobem la major 
concentració del món de colònies industrials. Tot i que els 
estudiosos d’aquest fenomen  reconeixen com a  causes que 
les van propiciar  múltiples factors -energètics, socials, 
econòmics,...-  hi ha un força determinant,  comú   a la gran 
majoria i que fa que es reprodueixi un paisatge al llarg dels 
rius: la utilització de l’aigua  com font d’energia per moure les 
rodes hidràuliques suposant  una alternativa al carbó 
d’importació i que permetia abaratir els costos de producció 
on també hi va contribuir l’obtenció de terrenys més barats 
lluny dels nuclis poblats on es construïen les fàbriques . 
 
Les colònies tèxtils, en general, es caracteritzen per tenir una 
sèrie d’elements que les identifiquen: una fàbrica, habitatges 
pels treballadors i tota una sèrie de serveis per la gent que hi 
vivia, a més de la casa de l’amo i la del director, tot sota amb 
un model de gestió propi i paternalista.  
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 La Colònia Vidal     
 

La Colònia Vidal és una de les 16 
colònies tèxtils situades al 
Berguedà, a la vora del  riu 
Llobregat al seu pas pel municipi 
de Puig-reig; forma part del 
territori comprés entre Navàs (al 
sud) i Berga (al nord) identificat 
sota una mateixa  marca,  el  Parc 

 Fluvial, que aglutina totes aquestes colònies que han contribuït a 
dibuixar un paisatge  industrial únic en aquesta comarca i que avui 
son el testimoni encara viu, però amb un ús diferent, d’una  època 
de gran activitat industrial. La massiva concentració d’aquests 
nuclis de vida i treball que van mantenir una  brollant activitat 
social i industrial fins a la segona meitat del segle XX , fa que avui 
estiguem parlant  d’un fenomen exclusiu a Catalunya que val la 
pena conèixer.   
 
La colònia Vidal, fundada per l’industrial Manresà Ignasi Vidal i 
Balet, i que va començar a funcionar l’any 1901 com a fàbrica de 
filats i teixits de cotó, va tancar les seves portes l’any 1980, el 
mateix que van anar fent la resta de fàbriques; El fet, però, de 
cessar l’activitat no va impedir als Vidal preservar la totalitat del 
seu patrimoni industrial i arquitectònic. La idea de donar-li un nou 
ús va estar  present des del primer moment del seu tancament 
com a fàbrica i van pensar en noves alternatives en les que cada 
cop tenien més pes específic aquelles que, d’una banda ajudessin 
a preservar-lo i, d’altre, poguessin esdevenir una mostra del que 
havien estat les colònies industrials. 

Així, en els anys següents al 
tancament es dediquen a 
observar altres exemples arreu 
d’Europa i es decideixen per una 
alternativa que serà una proposta 
pionera a la comarca: utilitzar- la 
com escenari d’una activitat 
cultural i turística. 
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Veient que la Colònia Vidal es mantenia inalterable i 
convençuts que tenien un patrimoni que podia servir com 
exemple integral de colònia industrial -ja que conservava tots 
els elements característics  d’una colònia, tan els referents al 
conjunt social com a  l’industrial i tots els símbols del poder, 
torre de l’amo i del director, així com una una munió de serveis 
que es podien fer visitables- i que, per tant permetia explicar 
aquest fenomen a futures generacions,  els Vidal decideixen 
tirar endavant aquest projecte. 
 
Així, neix El Museu de la colònia Vidal de Puig-reig  gestionat 
per la Fundació Vidal i sota la tutela del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) passant a formar part  
del Sistema Territorial del mNACTEC. El museu comença la 
seva activitat l’any 1995 rebent ja aquell mateix any més de 
5.000 visitants, a partir de llavors continuarà amb una línea 
ascendent que arribarà a mes de 18.000 l’any 2008. La suma 
total de visitants que fins a dia d’avui s’haurà passejat per 
aquest escenari arriba als 200.000 dels que gairebé el 75% son 
escolars d’arreu de Catalunya.   

 
Un Museu diferent 
  
El MCVPR neix amb la idea clara de ser una mostra integral del 
que van significar les colònies industrials a Catalunya partint 
d’un escenari autèntic i inalterat que s’ha preservat al llarg 
dels anys, i fins a dia d’avui, que ens permet copsar com es 
vivia i es treballava en una colònia industrial de principis del 
segle passat. 
 
La conservació dels elements més emblemàtics de la colònia, 
així com la d’una munió d’espais que reflecteixen tot un 
sistema de vida i de treball , ens proporcionen la possibilitat 
d’endinsar-nos en un món ple de matisos, de sensacions, que 
ens parla de la relació entre els treballadors i els amos, del 
paper de l’església, del dia a dia en la vida de centenars de 
famílies, de l’aprofitament de l’aigua del riu com a font 
d’energia i del treball a la fàbrica. 
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El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig el configura un 
itinerari guiat per tota la colònia que porta a visitar els antics 
espais museïtzats tan al conjunt social com a l’industrial. Hom 
pot passejar pels carrers d’un conjunt social molt ben distribuït, 
ampli i pot captar aquesta harmoniosa distribució urbanística, 
veure com era un pis de la colònia destinat als treballadors, les 
treballadores i les seves famílies per entendre quins objectes 
eren imprescindibles o com distribuïen les diferents estances de 
la casa; entrar en una botiga de l’època per saber  quins  eren  els 
aliments bàsics i com s’abastien; continuar pel “safareig dels vius 

 i dels morts” per 
desvetllar el significat  
d’aquest inquietant 
rètol o imaginar la 
munió de dones que 
s’hi concentraven els 
diumenges per fer la 
bogada i per fer una 
mica de “safareig...” 
Aturar-se a les dutxes 
comunitàries  i   com- 

provar que diferent era la higiene a l’època dels nostres avis i 
besavis; observar l’Església que presideix la plaça i conèixer totes 
les activitats al voltant de la religió que formaven part de la vida 
social dels treballadors i de les treballadores o reflexionar sobre 
el paper d’aquesta  en  el  dia  a  dia  dels  que  hi vivien; Parlar de 
  salaris a l’època, comprovar si 
només arribaven a cobrir les 
necessitats bàsiques  o podien 
pensar en l’estalvi  tot 
admirant l’antiga i  primera 
Sucursal de Caixa  Manresa. 
Continuant el tomb,  podrà 
conèixer tot el que amaga 
l’Edifici de la Fundació dedicat 
a l’oci i a la formació que, a 
banda del cinema,   aglutinava  
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l’escola de nois, la biblioteca, 
un bar pel jovent, el 
Juventus, una sala de joc que 
avui acull una exposició 
permanent didàctica i fluida 
que explica les activitats en el 
dia a dia d’un treballador i 
d’una treballadora de l’època 
i els horaris esgotadors de la 
fàbrica, i finalment, un pati 
per l’esbarjo i l’esport tancant 
així, aquest edifici que 
simbolitza la importància de 
la vida social i cultural. Un 
cop conegut el “poble”, el 
visitant   es   podrà  submergir 

de ple en el treball, la producció... en definitiva, en la raó de 
tot plegat ja que la vida girava entorn a la fàbrica.  Situar-se al 
costat   del  riu  té  com  a  premi  poder  admirar  un   paisatge 
peculiar amb una obra majestuosa:  la resclosa,   tota   ella   de 

pedra i amb una alçada 
impressionant, i el canal de 
derivació de l’aigua que fa 
possible l’aprofitament del riu 
com font d’energia; tot seguit 
entrarà en un espai vertiginós 
on l’alçada fa creure que les 
turbines són miniatura, un 
espai on,  si el soroll li ho 
permet, podrà escoltar al 
monitor explicar com 
funcionen encara i produeixen 
electricitat; però de vegades el 
riu deixava el cabal a mercè de 
les pluges que no arribaven i no 
sempre podia alimentar les 
turbines, així que el visitant po- 
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podrà gaudir d’una peça de finals del s. XIX  que era la millor 
aliada de les fàbriques en èpoques de secada per no haver 
d’aturar la producció, la màquina de vapor; I, finalment, hom 
podrà imaginar com havia de ser  una  jornada  laboral  entre mig 

de centenars de telers amb un 
soroll ensordidor o entendre 
com era el procés de fabricació 
des de l’entrada del cotó fins 
que s’obtenia el teixit, quan es 
trobi en mig de les màquines 
exposades a la sala de telers. 

  
El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig és, en definitiva, una 
proposta de museu original i amena que permet gaudir, sentir, 
imaginar.... durant dues hores de recorregut  i explicacions,  d’un 
patrimoni autèntic amb 34 punts d’interès localitzats dels quals 
se’n visiten una bona colla.  
  
A més, pels que vulguin continuar amb  el tema de les colònies 
coneixent amb detall aspectes concrets com  la visió dels amos o 
el paper de l’Església, el museu proposa un seguit d’activitats 
complementàries que es poden realitzar al territori, entre les que 
es troben la visita als espais museïtzats com la “Torre de l’Amo” 
de la colònia Viladomiu i “l’església de la colònia Pons”.  
A banda d’aquestes activitats, hem d’afegir altres propostes per 
complementar la visita que van des de un taller manual, “planta 
cotó!” a un d’història oral “records i anècdotes”, la “ ruta cultural 
de l’Ametlla”, “l’itinerari de riu a Viladomiu” o be, activitats de 
contingut diferent que ens mostren altres aspectes interessants 
del nostre territori des del punt de vista històric i del productiu 
com la “visita al castell de Balsareny” ,  el nucli de “Fuives”  o la 
“repoblació de peixos” al Llobregat; totes elles poden ser el 
perfecte complement pels escolars que ens visiten. 
  
Tota la informació així com els horaris i els dies de vista els 
podreu trobar a la web del museu  www.museucoloniavidal.org  i 
si ens voleu fer qualsevol consulta estarem a la vostra disposició 
al correu museu@museucoloniavidal.org  

http://www.museucoloniavidal.org/
http://www.museucoloniavidal.org/
http://www.museucoloniavidal.org/
http://www.museucoloniavidal.org/
http://www.museucoloniavidal.org/
mailto:museu@museucoloniavidal.org
mailto:museu@museucoloniavidal.org
mailto:museu@museucoloniavidal.org
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Magazine Proeurope1 

Coordinació Rural de Catalunya ha editat el 5è número 
del magazine.  Proeurope1 és un magazine referent en 
temàtiques com la cultura, joventut, mobilitat, 
esport,..., en definitiva, Europa.  
  
En aquest 5è número parlem sobre el programa 
Leonardo de Vinci, el voluntariat a  CLONG, Movits, les 
eleccions europees, també trobaràs dos reportatges de 
ciutats europeus, experiències viscudes de joves, com 
tu, a nivell europeu en diferents iniciatives i programes. 
I et proposem esquiar a Crans Montana, Suïssa. 
L’esport és una eina educativa però alhora és una bona 
excusa per quedar amb els amics i fer exercici, és a dir, 
deixar el sofà de banda i anar a gaudir d’unes hores, 
dies o setmana d’indrets magnífics, vistes esplèndides i 
tot enmig de la natura. D’opcions n’hi ha moltes: 
raquetes de neu, snow board, esquí de fons, ..., a prop 
de casa, als Pirineus, als Alps, etc.  
 
Però nosaltres et proposem esquiar a Crans Montana, 
Suïssa. Una zona que ofereix moltes possibilitats pels 
amants de la neu i on l’esport no té edat, tothom, 
tingui l’edat que tingui, practica esport. Al reportatge 
trobaràs tota la informació necessària per planificar el 
teu viatge a Crans Montana i gaudir el màxim de tot.  
Per això, magazines com el de Proeurope1 i iniciatives 
d’aquest tipus són del tot necessàries. El magazine 
aglutina tots els temes d’especial interès a nivell català 
i europeu amb la finalitat de facilitar el coneixement 
vers tot el que passa al teu entorn. 



27 

I ara, hem fet possible Proeurope1 en edició en paper per 
tots els membres, catalans, de la xarxa Joves.net/ 
Youth.net perquè puguin tenir de primera mà tota la 
informació que necessiten.  
  
Així, per tot el que necessitis saber sobre Europa 
consulta-ho al magazine Proeurope1: 

 
 www.proeurope1.net 

http://www.proeurope1.net/
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1.- Què és la “la Federación de Asociaciones de  Mujeres 
Rurales” ( FADEMUR)? 
 
FADEMUR és l’organització que uneix les veus de les dones 
que vivim i treballem en el món rural i compartim un 
objectiu: conquerir la “Igualtat i el progrés per a les dones 
rurals”. La igualtat entre dones i homes, però també entre el 
medi rural i el medi urbà.  
  
2.- Quins són els objectius i les finalitats de la federació?  
 
FADEMUR aporta la visió rural en les polítiques de gènere, i la 
visió de gènere en les polítiques rurals. El nostre objectiu és 
arribar a tots els fòrums i espais de debat on es tractin els 
temes que ens afecten, perquè es tinguin en compte les 
especificitats que suposa ser dones i viure en el món rural.    
 
FADEMUR canalitza la informació perquè les dones del món 
rural coneguem els aspectes que ens afecten i incorporem les 
nostres reivindicacions a l’agenda política, com ha succeït en 
el reconeixement del paper desenvolupat per les dones en les 
explotacions familiars agràries.  

Entrevista a Teresa López  
Presidenta de FADEMUR 

      

“Volem conquerir la igualtat i el progrés per a les dones 
rurals" 
“Som gairebé 8 milions de dones les que vivim i 
treballem en el món rural" 
 



29 

I, per descomptat, treballem per convertir els problemes en 
oportunitats: identificant jaciments d’ocupació i organitzant 
cursos de formació per a les dones; promovent en els pobles la 
constitució de cooperatives rurals de serveis de proximitat; 
animant a utilitzar els nous canals de comercialització vinculats 
amb les tecnologies de la informació i a comunicació, i difonent-
los; animant a la participació de les dones en tots els àmbits de 
la societat; treballant en l’àmbit europeu i internacional per 
enfortir la xarxa de les dones que apostem per transformar el 
món rural que heretem, intercanviant les nostres experiències...  
 
3.- Existeixen associacions de dones rurals en totes les 
comunitats autònomes? I les associacions que formen part de 
la seva federació són d’àmbit local, comarcal, autonòmic?  
 
Avui FADEMUR està present en 14 comunitats autònomes, amb 
organitzacions autonòmiques constituïdes per associacions 
locals o comarcals. 
  
4.- Quins avantatges té formar part de FADEMUR?  
 
Sempre diem que la dispersió i l’aïllament de molts nuclis rurals 
dóna lloc a un fals sentiment de soledat, creiem que els nostres 
problemes són exclusius i no som conscients de la nostra força 
real: som gairebé 8 milions de dones les que vivim i treballem en 
el món rural. FADEMUR ens uneix i ens visibilitza, reforçant-nos 
en les nostres reivindicacions, facilitant l’intercanvi 
d’experiències i promovent programes i projectes que millorin la 
nostra vida i la dels nostres pobles.  
  
 5.- Al llarg de l’any celebreu molts actes i esdeveniments, quins 
destacaria i per què?   
 
Destacaria la commemoració del Dia Internacional de les Dones 
Rurals, que és un acte festiu i reivindicatiu: ens reunim al voltant 
del 15 d’octubre més de 1500 dones de tot el territori espanyol i 
és emocionant escoltar amb diferents accents aquestes 
reivindicacions compartides.  
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Convidem a representants institucionals autonòmics i 
estatals, que a part d’explicar-nos que estan fent per atendre 
les nostres demandes, escolten el nostre balanç de l’any i les 
prioritats que ens marquem. L’ambient i la convivència durant 
aquest dia és molt especial, i ens “carrega les piles” pel treball 
de l’any.  
 
6.- Desenvolupeu algun projecte per a fomentar les noves 
tecnologies en les dones del món rural? En què consisteix?  
 
 A FADEMUR apostem perquè las tecnologies de la informació 
i la comunicació siguin verdaderes eines de desenvolupament 
en comptes d’augmentar les desigualtats. I per això, treballem 
per eliminar la doble fractura digital a la que ens enfrontem: 
la rural, per les deficiències a l’accés; i la de gènere, per la 
falta de coneixements. Estem desenvolupant el programa SI-
RURAL (www.sirural.org) , finançat pel Plan Avanza, en el que 
es forma individualment a les dones en l’ús de les noves 
tecnologies per a la realització de gestions i tràmits de la vida 
diària (personal, familiar i professional) de forma telemàtica, 
en municipis de menys de 2000 habitants; al mateix temps 
que es promou  que l’adaptació d’ aquestes corporacions 
locals a la normativa sobre accés telemàtic de la ciutadania 
als serveis públics. A més a més, involucrem a les dones que 
es formen per a que participin de la xarxa de col·laboradores 
SI-Rural, a través d’assessorament, formació i informació a 
altres dones.  
 
7.- Què és @rtemur i per què neix aquesta iniciativa?  
 
@rtemur és el portal comercial de les dones rurals 
emprenedores (www.artemur.org), i neix com una iniciativa 
de FADEMUR per obrir nous canals de comercialització. En la 
nostra recerca constant de transformar els problemes  en 
oportunitats, agrupem a les dones artesanes de FADEMUR 
que elaboren productes meravellosos, amb dedicació i cura, 
utilitzant matèries primes de primeríssima qualitat i que en 
moltes ocasions només es coneixen a la seva comarca; i amb 

http://www.sirural.org/
http://www.sirural.org/
http://www.sirural.org/
http://www.sirural.org/
http://www.sirural.org/
http://www.artemur.org/
http://www.artemur.org/
http://www.artemur.org/
http://www.artemur.org/
http://www.artemur.org/
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la finançament del Plan Avanza, utilitzem les noves tecnologies 
per trencar les fronteres físiques i donar a conèixer allò que es 
produeix en el medi rural. No és únicament un portal de 
comercialització, sinó que aspira a ser un aparador del món 
rural: quan entres a la web i selecciones un producte, coneixes a 
l’artesana que l’elabora i la comarca on es localitza el seu negoci.  
Només així es pot valorar i remunerar en la seva justa mesura, 
eliminant als intermediaris. Estem molt orgulloses d’@rtemur, és 
una iniciativa pionera que està tenint molta repercussió i mostra 
la gran diversitat que existeix en l’artesania rural, que és de tot 
tipus: agroalimentària, tèxtil, ceràmica, cosmètica, joieria... 
elaborada per dones artesanes també de molts diferents perfils 
que animo a descobrir.  
  
8.- En què consisteix la “Feria de Orgullo Rural” y quin rol 
assumeix FADEMUR en aquesta fira? 
  
La “Feria del Orgullo Rural” és una iniciativa pionera d’UPA, la 
Unió de Petits Agricultors i Ramaders, la nostra organització 
germana; pensada i organitzada per mostrar la varietat i la 
riquesa agrària i rural que existeix en el territori espanyol. Estem 
en un moment especialment difícil per  a l’agricultura i la 
ramaderia, i UPA va apostar per mostrar al món urbà l’orgull per 
la professió, per aquest  tipus tradicional de vida i d’afecció i cura 
de la terra.  L’objectiu de la Fira és que se’ns vegi, que se’ns 
conegui, que se sàpiga el que fem i com ho fem; perquè només 
així es podrà valorar el nostre treball i entendre la necessitat de 
preservar un sector estratègic, un món rural viu i amb futur.   
En la primera edició, celebrada en ple centre de Madrid, 
participaren Comunitats Autònomes, Diputacions, 
Denominacions d’Origen, Confederacions Hidrogràfiques, 
empreses de maquinària, d’assegurances, de regadius, 
d’energies renovables, agroalimentàries, cooperatives... I, per 
suposat, les artesanes de FADEMUR amb un  estand propi del 
portal @rtemur, que va ser un dels més visitats.  No podíem 
faltar: UPA i FADEMUR vam reivindicar el paper clau que les 
dones juguem en aquest món rural viu i amb futur; i quin millor 
lloc que la “Feria del Orgullo Rural” per mostrar una part del 
nostre saber fer. 
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9.- FADEMUR forma part d’associacions o organismes  
europeus i/o internacionals? 
 
Sí, per descomptat. FADEMUR participa en el COPA (Comitè 
d’Organitzacions Professionals Agràries de la UE), i a través 
d’aquest en el grup consultiu sobre Dones i Món Rural de la 
Comissió Europea.  I en l’àmbit internacional participem en la 
FIPA, la Federació Internacional de Productors Agropecuaris, 
que és organització consultiva de les Nacions Unides. A més, 
també participem en la “Xarxa de Dones per un Món Millor”, 
creada per l’intercanvi d’experiències, la col·laboració i 
l’agermanament de les dones espanyoles i africanes les quals 
estan cridades a integrar-se les dones de tot el món, per fer 
avançar els drets de les dones, i compta amb el suport del 
Govern d’Espanya.   
Participant en els diferents debats internacionals hem 
constatat que els problemes que ens afecten a les dones del 
món rural són problemes compartits, independentment del 
lloc on vivim: les dificultats per visibilitzar el treball de les 
dones, la manca de serveis i infraestructures, les dificultats 
per a participar en igualtat de condicions que els homes... 
amb diferent gradació, però són problemes comuns als que 
ens enfrontem. Per això creiem i apostem per la participació 
internacional en xarxes de dones com a fórmula d’intercanvi 
d’experiències amb èxit, d’ajuda i assessorament entre 
organitzacions que ens ajuden a avançar.   
 
10.-  Quins són els reptes de FADEMUR  pel 2010?  
 
Continuarem treballant en els grans temes que tenim oberts: 
 
 La visibilizació del treball de les dones en les explotacions 

agràries: Exigim la posada en marxa del registre de 
titularitat compartida en totes les Comunitats Autònomes, 
que a data d’avui encara és molt minoritari, conculcant 
amb això els drets de les dones agricultores i ramaderes al 
reconeixement d’aquesta gestió compartida.  
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 Demanem el ple desenvolupament de la titularitat 
compartida, i posar a la pràctica incentius que promoguin el 
registre de totes les explotacions on existeixi aquesta  
cogestió. A més, continuarem treballant perquè totes les 
Comunitats Autònomes fomentin el treball amb drets de les 
dones en les explotacions agràries, regulant bonificacions 
autonòmiques de la quota de la SS.SS, (que ja existeixen a 
Galícia, Extremadura, Múrcia, Canàbria, Castella-la Manxa i la 
Rioja,i estan tramitant-ho altres com Andalusia, Balears i 
Canàries); o ajudes directes com és el cas de Catalunya amb 
2.000 euros en un únic pagament.    

 
 La participació de les dones: Exigim la representació 

equilibrada entre dones i homes, en compliment de la Llei 
d’Igualtat, en totes les organitzacions socioeconòmiqes que 
treballen en el món rural. En les Organitzacions Professionals 
Agràries (actualment, UPA és l’única OPA que la compleix), 
en les Comunitats de Regants, en les Cooperatives, en els 
Grups de Desenvolupament Rural... Perquè només quan hi 
som es consideren les nostres demandes i s’enriqueix 
l’enfocament dels  plantejaments. 

 
 L’accés a l’ocupació: Impartint cursos de formació, 

promovent la constitució de cooperatives rurals de serveis de 
proximitat, orientant a la recerca d’oportunitats utilitzant les 
noves tecnologies...   
 

 La lluita contra la violència de gènere en el medi rural, amb 
una xarxa d’informació i de suport que permeti a les dones 
sentir-se segures per denunciar i sortir del cercle de violència 
en el que viuen.  
 

 I per suposat, treballarem per estar presents en la totalitat 
del territori espanyol amb el nostre missatge d’”igualtat i 
progrés per a les dones rurals”.  

 



HAITÍ NECESSITA LA TEVA AJUDA!  
 
El terratrèmol a Haití ha deixat el país en una situació dramàtica. 
Pots fer les teves donacions, a títol individual, a través d'ONG o del 
consolat. 

Per fer donacions a la Creu Roja 
http://www.creuroja.org 
 
Per fer donacions a Intermón Oxfam 
La Caixa:  
2100-0765-81-0200111128 
Caixa Catalunya:  
2013-0500-16-0213198878 
Caja Madrid:  
2038-8978-17-6000016604 
CAN:  
2054-0300-56-9157938948 
Santander:  
0049-1806-91-2111869471 
BBVA:  
0182-6035-49-0201502475 
Banc Sabadell-Atlántico:  
0081-7011-11-0001698879 
Triodos Bank:  
1491-0001-21-0010010201  
 
Per fer donacions a Mans Unides 
Santander: 0049-1892-63-2210525246 
 
Per fer donacions a Metges Sense 
Fronteres 
Santander: 0049-1806-95-2811869099 
"La Caixa": 2100-3063-99-2200110010 
BBVA: 0182-6035-49-0000748708 
 
Per fer donacions a Acció contra la Fam 
La Caixa: 2100-3006-94-2200826398 

Per fer donacions a Associació 
Catalana per la Pau 
La Caixa: 2100-3200-91-2201253066 
 
Per fer donacions a  Save the 
Children 
Santander:  
0049-0001-52-2410019194 
La Caixa:  
2100-1727-12-0200032834 
BBVA:  
0182-5502-58-0010020207 
Caja Madrid:  
2038-1004-71-6800009930 
 
Per fer donacions a UNICEF 
BBVA:  
0182-5906-81-0010033337 
Santander:  
0049-0001-59-2810100005 
Banesto:  
0030-1550-30-0001181271 
Caja Madrid:  
2038-1043-19-6000877505 
Banco Popular:  
0075-0001-87-0606914075 
Banco Cooperativo Español:  
0198-0500-88-2004202723 
La Caixa: 2100-5731-70-0200005001 
 
Per fer donacions al consolat haitià 
Consolat haitià a Catalunya i 
Balears: 2100-3372-21-2200204285 

http://www.creuroja.org/

