
 

 

Sanaüja (Lleida), l’any 

1985 

Pagesa. Llicenciada en 

Ciències Ambientals. 

 

Revifar la plantació de pomes a la comarca 

de la Segarra.   

Quan era jove va marxar a estudiar a fora i va 

provar diverses feines però «en cap            

s’acabava de sentir bé», fins que va decidir 

tornar a cultivar la terra.   

 

 

Fer de pagesa és una feina dura i no ho ha 

tingut fàcil però el seu empeny l’ha portat a 

ser una pionera en el cultiu de pomes     

d’altura a la comarca de la Segarra.  
 

Una anècdota. Sembla ser que antigament 

es cultivava la poma a la comarca de la     

Segarra.  Segons l’escriptor Vidal Vidal, el 

topònim ve de l’euskera, en què sagar és el 

nom de poma; sagardi, de pomeres, i           

sagarresi, el de país de les pomes. 



 

 

al nord de l'Índia, el 1952. 

Física, filòsofa,     

ecofeminista i activista política.  

 

Aturar la tala dels boscos de l'Himàlaia. 
 

Shiva, filla d'una família de guardaboscos, va 

créixer envoltada de naturalesa, als vessants 

de l’Himàlaia.  

El 1973, quan tenia 20 anys,  va participar 

del moviment “Chipko”  “abraçar els         

arbres”, format principalment per dones, 

per impedir la tala dels boscos de             

l'Himàlaia, en una resistència no violenta.  
 

Va fundar l’associació Navdanya, dedicada a 

protegir les llavors natives, la promoció de 

l'agricultura agroecològica i el comerç just. 
 

Avui continua lluitant pels drets de les      

dones agricultores índies.  



 

 

Kenia, 1 de abril de 

1940. . 

Biòloga, ecologista i    

activista política.  

va fundar el

Moviment Cinturó Verd (Green Belt           

Movement). 
 

Aviat va prendre consciència que molts dels 

problemes que patia el seu país i també les 

dones tenien a veure amb la degradació    

ambiental.  

 

El 1977 va fundar el Moviment Cinturó Verd 

(Green Belt Movement).  A través d’aquest, 

es van plantar vint milions  d'arbres a        

Kenya, gairebé tots amb mans de dones.  
 

El moviment s’ha anat estenent per tot el 

continent Africà.  
 

El 2004 va rebre el Premi Nobel de la Pau 

per a «la seva contribució al                   

desenvolupament sostenible, la democràcia 

i la pau».  



 

 

Lo Espejo, un petit 

poble de Xile . 

activista política.  

Liderar un 

gran moviment de camperols i camperoles a 

Sud Amèrica.  

 

Des de molt jove que lluita pels drets de les 

dones camperoles.  

És una de les fundadores de Via Campesina, 

un moviment revolucionari que agrupa    

milions de petits pagesos i pageses d’arreu 

del món i que defensa la Sobirania            

Alimentària com un dret dels pobles.  

 

La Sobirania Alimentària es defineix com el 

dret dels pobles a cultivar el seus propis    

aliments i a produir-los de manera          

ecològica i culturalment adaptats. 


