
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD EN RECONEIXEMENT A LA DONA DEL MÓN RURAL I 
PESQUER 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la moció següent: 
 
“Qui subscriuen, el grups municipals d’ERC-MD, ED-Junts i SD-CP en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleven la 
següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Continuant amb la tasca i la lluita iniciada dècades enrere,  els darrers anys, 
s’han intensificat els esforços realitzats des de les administracions i un gran 
nombre d’associacions, entitats, col·lectius i partits polítics per denunciar i 
combatre les desigualtats i els greuges als que les dones s’han vist sotmeses 
d’ençà de la seua plena incorporació al món laboral.    
 
L’escassa presència en càrrecs directius i de gerència o en els consells 
d’administració de grans empreses, la perpetuació de rols i estereotips de 
gènere associats a la distribució de l’ocupació, les desigualtats salarials i 
d’oportunitats a pesar de la formació acadèmica, l’extrema dificultat per 
conciliar carrera professional i vida personal, el patriarcat imperant en moltes 
organitzacions i centres de poder i un llarg etcètera són una petita mostra de 
les dificultats a les que les dones treballadores han de fer front, un dia sí i l’altre 
també, i la constatació que encara queda molta feina per fer fins assolir la plena 
igualtat entre homes i dones en l’esfera laboral. 
 
Aquestes diferències, però, encara es fan més evidents en l’entorn rural i 
pesquer, on la dona, malgrat haver esdevingut un puntal per aquestes 
societats, bàsic per al desenvolupament dels sectors agrícola, ramader, 
pesquer o aqüícola, i impulsar, en l’actualitat, innumerables projectes 
empresarials que contribueixen a la millora econòmica, social i cultural 
d’aquestes zones, no gaudeix del suficient reconeixement, visibilitat ni 
representativitat en les organitzacions sectorials i altres centres de decisió.     

Segons el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020, 

impulsat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat, a la Catalunya rural, que representa més del 85% del territori i acull 

aproximadament el 25% de la població, hi viuen actualment prop d’un milió de 

dones i s’estima l’ocupació femenina en el sector agrari en un 20%, davant del 

80% que suposa la masculina. En l’àmbit de la pesca, la dona representa 

encara no un 1%.  

Cal tenir present que les zones rurals i pesqueres acullen una gran diversitat 
d’activitats econòmiques que van molt més enllà de les estrictament 
relacionades amb la pagesia, la ramaderia, la pesca o l’aqüicultura,  entre 



 

 

d’altres.  En el model de desenvolupament rural, no solament es valora la 
producció d’aliments i de matèries primeres, sinó també la conservació de 
l’entorn i la seva biodiversitat, els paisatges, la gestió sostenible dels recursos 
naturals i l’ocupació equilibrada del territori. I és en aquest context on les dones 
aporten emprenedoria i lideratge, professionalitat i coneixement del territori, 
innovació, diversificació, cura del medi ambient i qualitat de vida. Per tant, 
resulta evident que, sense dones, no hi ha relleu generacional ni 
desenvolupament rural i és per aquest motiu que la dona és un eix estratègic 
per al desenvolupament del territori.  

Per tot això, amb l’objectiu de donar visibilitat i reconeixement a la feina de la 

dona al món rural i pesquer, dotar-la de representació als espais de debat i 

decisió dels respectius sectors i contribuir a millorar la igualtat d’oportunitats en 

aquests, s’han creat al nostre país l’Associació de Dones del Món Rural, 

Pageses i Ramaderes de Catalunya i l’Associació Catalana de Dones de la Mar 

que, juntament amb al Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, 

creat per la Generalitat, incidiran en la potenciació de la presència i la 

participació de les dones en espais públics i de presa de decisions en l’àmbit 

sindical, professional, cooperatiu i polític. I, en definitiva, contribuiran a 

l’empoderament de les dones del sector primari i a la introducció de la 

perspectiva de gènere en aquest sector. 

Per això es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
PRIMER. Continuar reconeixent el paper de les dones en el món rural i pesquer 
i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, 
especialment a Deltebre.  
 
SEGON. Felicitar a l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i 
Ramaderes de Catalunya i a l’Associació Catalana de Dones de la Mar, per la 
creació de llurs entitats i agrair-los la seva tasca i compromís, així com a totes 
les entitats i col·lectius que treballen en pro dels drets i visibilitat de les dones 
en tots els sectors. 
 
TERCER. Reiterar a aquestes associacions tota la col·laboració i suport de 
l’Ajuntament de Deltebre en el desenvolupament de la seva tasca.  
 
QUART.  Engegar, en col·laboració amb aquestes entitats i d’altres de 
naturalesa similar que s’hi vulguin afegir, una Comissió de treball específica 
sobre el paper de les dones en el món rural i pesquer en el marc del Consell 
Municipal de les Dones de Deltebre, per donar visibilitat, veu i vot a les dones 
del sector primari al nostre municipi.  
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Dones del 
Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, a l’Associació Catalana de 



 

 

Dones de la Mar, a l’Institut Català de les Dones i a totes les entitats i 
col·lectius de dones de Deltebre. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, 14 de febrer de 2020. Sgt. ERC-MD,  ED-Junts i SD-CP.” 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord 
 

 

 

 

 


