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La política colonial espanyola envers
l’esclavatge al Marroc (1880-1930)

Després de l’abolició formal de l’esclavatge a les
colònies d’Amèrica, Espanya va quedar confrontada
de nou amb el fenomen quan va començar la
penetració colonial al Marroc a finals del segle XIX.
Els resultats d’aquest treball, basat en fonts
colonials, mostra l’ambivalència de la política
espanyola envers el fenomen un cop engegat el
Protectorat del Marroc el 1912.
[+]

A FONS

El mestissatge, una categoria més enllà de la
biologia

Tot i que les poblacions humanes s'han desplaçat i
s'han barrejat sempre, les transgressions de les
fronteres socioculturals no han engendrat
necessàriament noves categories referides a la
mescla. En altres paraules, anomenar algú ‘barrejat’
o no fer-ho no respon necessàriament a l’existència
o l’absència de processos de mescla biològica.
[+]
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Guanyen més diners els indígenes que han anat
a l’escola o els que han viatjat més que la
resta?

Un estudi realitzat amb indígenes de l’Amazònia
brasilera mostra l’impacte positiu que l’escolarització
i dels viatges a zones urbanes tenen en l’obtenció
d’ingressos per part dels indígenes. Els resultats
demostren que la socialització entre indígenes i
societat dominant pot proporcionar als primers un
altre mitjà d’aprenentatge de conductes i habilitats
beneficioses.
[+]
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Relació entre el retard en el creixement i la
composició corporal

El retard en el creixement en la infància té
conseqüències a llarg termini, com una baixa alçada
i una massa muscular reduïda en l'adultesa. Un
estudi sobre les seves conseqüències a curt termini
mostra que el retard en el creixement es relaciona
amb un menor desenvolupament muscular i amb
una modificació dels patrons de greix corporal en
l'adolescència.
[+]

04/2015 - Importància del gènere i diferències regionals en l’ús dels
recursos forestals

Aquest interessant estudi mostra una visió nova i integrada de les hipòtesis sobre
la importància de la consideració del gènere en l’anàlisi de l’ús de productes
forestals en diverses regions del món. Els resultats indiquen que els homes i les
dones, en mitjans de vida rurals, contribueixen gairebé per igual al valor dels
ingressos familiars gràcies a productes forestals no elaborats, si bé hi ha fortes
diferències al respecte entre les regions del sud-est asiàtic, Àfrica i Amèrica
Llatina.
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Aquesta recerca utilitza dades de diversos casos d’estudi per qüestionar els supòsits
actuals sobre la diferenciació de gènere en l’ús de productes forestals. Vam comprovar la
validesa d’algunes de les idees comunament acceptades sobre com els homes i les dones
accedeixen, administren i utilitzen els diferents productes forestals. En general, vam
trobar diferències de gènere en la recol·lecció de productes forestals, però, també trobem
que els homes contribueixen amb productes forestals de forma més important i diversa
del que es pensava, encara que amb fortes diferències entre Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.

L’estudi és un dels resultats de la Xarxa Pobresa i Ambient (PEN de les seves sigles en
anglès), un esforç de col·laboració dirigit pel Centre per a la Investigació Forestal
Internacional (CIFOR). Fins ara, PEN constitueix el projecte d'investigació quantitativa
comparatiu més gran sobre els boscos i els mitjans de vida rurals. L’estudi analitza les
dades recollides en unes 8.000 llars en 24 països en desenvolupament.

En el debat pel que fa a la importància relativa d’homes i dones en l’ús dels recursos
forestals, una creença comuna és que les dones són les principals recol·lectores de
productes forestals. No obstant això, els resultats del nostre estudi suggereixen que els
homes i les dones contribueixen gairebé per igual al valor dels ingressos familiars dels
productes forestals no elaborats, com ara fusta, fruites i bolets. Aquesta conclusió
general, però, amaga diferències regionals. A l’Amèrica Llatina, per exemple, els homes
obtenen ingressos de productes forestals no elaborats, com les nous del Brasil, per valor
de set vegades més que les dones. A l’Àfrica, les dones tenen un paper més important en
l’obtenció de productes orientats a la subsistència, mentre que els homes i les dones del
sud-est d'Àsia tendeixen a compartir més responsabilitats en la gestió forestal i la
producció agrícola.

Una altra generalització comuna és que els homes venen productes de més alt valor,
mentre que les dones –en cas que comercialitzin– se centren en els productes de
subsistència a petita escala. Però, de fet, hi ha una variació regional increïble. A l’Àfrica,
on els mercats tendeixen a ser més orientats a la subsistència, les dones tendeixen a
dominar. A l’Amèrica Llatina, que tenen mercats més especialitzats, els homes dominen, i
a l’Àsia és una barreja de tots dos.

Els resultats d’aquest estudi no contradiuen necessàriament estudis anteriors, sinó que
donen una visió més de conjunt. Sovint, els resultats d’un lloc s’han extrapolat per fer
generalitzacions. Aquest estudi mostra que els homes recullen llenya i les dones
produeixen per als mercats. La divisió de gènere és molt menys pronunciada del que
pensàvem.
 
Foto superior esquerra: Home recol·lectant escorça per fer vi de palma. Autor: Romain
Duda.
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