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lleres violeta
       UNA NOVA SECCIÓ PER VISUALITZAR TOT UN MÓN 

Amb el nou BIM que tenen a les mans, volem encetar una iniciativa que plasmem amb la inauguració d’aquesta 
nova secció: ULLERES VIOLETA. Amb aquest apartat pretenem convidar a la reflexió per mitjà de 

l’aportació de dades que facen visible el 50,7% de la població mundial: les dones. Ulleres violeta implica una nova 
mirada des del feminisme, per això el color morat associat al seu moviment, que advoca per la igualtat efectiva, 
d’oportunitats i de tracte, d’homes i dones. Ulleres violeta suposa una manera distinta de veure el món, de prendre 
consciència de la discriminació de les dones, de veure els buits sobre els quals es va alçar la història, la cultura, 
la societat, l’economia, els grans projectes i totes les particularitats quotidianes. Des de la direcció d’aquesta 
publicació i la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, animem els homes i les dones que volen 
apostar per un nou model de societat basat en la justícia, perquè participen en aquesta secció amb plantejaments 
que facen visibles les contribucions que han realitzat les dones en el transcurs de la humanitat i, així mateix, 
puguen denunciar les situacions que vulneren els drets humans i impedeixen arribar a una societat igualitària. 

Les dones que viuen en el medi 
rural arreu del món representen 

més de 600 milions, una quarta 
part de la població mundial. A 
l’Estat espanyol la xifra està prop 
dels 5 milions -el 30% de les qui 
ocupen el territori peninsular i 
insular-, mentre que si ens fixem 
concretament en les comarques 
de Castelló, habiten al voltant 
de 50.000 dones rurals.  
 Aquestes dones, mol-
tes vegades oblidades, han 
desenvolupat diferents funcions 
que amb prou feines han estat 
reconegudes. Entre elles, la 
reproductiva i el seu paper de 
mestresses de casa són els rols 
que se’ls assignà tradicionalment, 
als quals es va afegir sempre la 
seua col·laboració en les labors 
agrícoles, treballant llargues 
hores al camp que, posteriorment, 
completaven en arribar a casa 
fent-se càrrec de totes les tasques 
domèstiques. Tot plegat sense cap 
remuneració econòmica i sense 
cotitzar al Règim Especial Agrari, 
amb la repercussió que això suposa 
a l’hora de percebre la prestació per 
jubilació, per exemple. Així mateix, 
han tingut una inestimable funció 

social mantenint la unitat familiar 
en l’entorn rural i assumint les 
responsabilitats d’atenció familiar 
-persones majors, familiars en 
situació de dependència i criatures 
en nuclis rurals mancats de serveis 
de proximitat (guarderies, centres 
de dia, residències…)-. Ara bé, 
aquest paper de frontissa social 
els ha impedit, en molts casos, que 
pogueren tenir un projecte de vida 
propi. Per altra banda, també han 
mantingut i assegurat en moltes 
ocasions la transmissió oral de 
la cultura i la conservació del 
patrimoni dels nuclis rurals, sense 
oblidar el paper indispensable 
en la conservació i transmissió 
del patrimoni gastronòmic dels 
nostres pobles (funció cultural). I a 
més a més, han estat fonamentals 
com a gestores mediambientals, ja 
que al costat del desenvolupament 
de la seua funció productiva, 
a més de preocupar-se de la 
salvaguarda de llocs i paratges 
del seu entorn, han gestionat 
l’espai rural, han conservat viu 
el paisatge i han preservat els 
recursos naturals.   
 En el marc de la 
Conferència de Beijing, en 1995, 

es va establir el 15 d’octubre com 
el Dia Internacional de les Dones 
Rurals per tal de reconèixer la 
rellevància de les dones del camp 
en l’acompliment dels diferents 
papers que porten a terme (com 
a camperoles, comerciants, 
empleades o petites empresàries), 
així com el seu treball en l’àmbit 
familiar. Alhora, aquest dia també 
serveix per reivindicar i denunciar 
que moltes de les dones que viuen 
en el medi rural encara accedeixen 
amb dificultat als recursos, a la 
formació i als préstecs financers 
per a produir aliments.  
 En aquesta ocasió, des 
d’aquest espai volem recordar a 
totes aquestes dones i denunciar 
la doble discriminació que 
pateixen. Per això instem a les 
administracions públiques, entitats 
socioeconòmiques i població 
en general perquè treballem 
tots plegats amb l’objectiu 
d’afavorir el reconeixement de la 
seua tasca i els seus drets.  
 

15 D’OCTUBRE, DIA INTERANACIONAL DE LES DONES DEL MEDI RURAL


