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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘Dones al món rural i marítim, 

motors de progrés’ 

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017 

La presidenta 

Quin goig, tantes dones. Bé, consellera, ponents, moderadora, diputades, diputat, 

representants del cos consular, senyores i senyors, amigues i amics, estic molt –molt– 

satisfeta de veure que avui hi ha tanta gent. Vull fer una salutació especial als qui heu vingut 

en autocar de la Catalunya central i Girona, cosa que vol dir que aquest acte desperta molt 

d’interès. També sé que un altre grup ha fet una visita al Parlament. Espero que us hagin 

tractat bé; en aquesta casa sempre tractem molt bé la gent que ens visita. 

Estic realment molt contenta que avui siguem aquí tantes dones per parlar d’aquesta 

problemàtica de la dona al món rural i marítim.  

Avui fem la vuitena sessió del cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país’. 

Ja sabeu que durant tota la legislatura hem treballat aquest tema. És a dir, per nosaltres la 

igualtat efectiva és un repte de país. Sabeu que tenim una llei, la llei per la igualtat efectiva 

de dones i homes, que es va aprovar la darrera legislatura, però també sabeu que, realment, 

la igualtat encara costa molt i estem molt lluny d’aconseguir-la. 

En cada sessió d’aquest cicle parlem amb un conseller o una consellera per saber el punt 

de desenvolupament de la llei en l’àmbit que li competeix. És a dir, què fa cada conselleria 

per tirar endavant la llei. Avui tractem de la dona al món rural i marítim, un dels sectors, com 

sabeu, amb més desigualtat. Per tant, ens hem de preguntar què hi passa, com és que hi 

ha tanta desigualtat, quines dificultats hi ha, quins reptes, per què costa tant avançar, abans 

ho comentàvem, en aquest sector. Encara hi ha una altra pregunta, però, que crec que és 

més important: aquest sector, es pot permetre no tenir el punt de vista de la dona? És a dir, 

es pot permetre no tenir les aportacions que com a dones podem fer-hi? És més: el país, es 

pot permetre no tenir les aportacions que les dones podem fer en aquest sector? Aquesta 
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absència de la dona en el sector és la realitat, fins ara ha estat així. Però hem de canviar 

aquesta situació, i per això som aquí. 

Precisament, a la conselleria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació van fer el 

programa de dones del món rural i marítim 2016-2020, que analitza la situació del sector per 

veure com hi podem incidir per avançar. I, realment, les dades que ens dóna són 

preocupants. Per exemple, ens diu que el 85 per cent de la mà d’obra assalariada del sector 

rural són homes i que a més a més no es veu que això es pugui corregir a curt termini, 

perquè la majoria d’alumnes que es matriculen a les escoles de capacitació agrària són 

homes. El mateix passa amb totes les cooperatives, també ho dèiem abans: de les tres-

centes que hi ha al país, només quatre són dirigides per dones. Per cert, aquí en tenim una. 

I al sector marítim, igual: les dones són el 3 per cent de tot el sector. 

Aleshores, aquesta és la situació real. Com la podem canviar? Què podem fer? Avui som 

aquí per parlar-ne, i tenim el goig de tenir quatre dones d’aquests sectors que amb les seves 

experiències i el seu exemple ens poden ajudar. Tenim també entre nosaltres la senyora 

Mariona Bassa, que moderarà l’acte, i, evidentment, la consellera d’agricultura, ramaderia, 

pesca i alimentació. Crec que aquestes dones són un exemple que estem tan o més 

capacitades que els homes per desenvolupar qualsevol tasca. Qualsevol. Elles, amb el seu 

exemple, ens ho demostraran.  

Vegem, doncs, què podem fer. Sempre parlem de problemes. Doncs a veure si avui parlem 

de solucions, de què podem fer per solucionar aquesta problemàtica. Per això som aquí. 

I espero també les aportacions de totes les persones presents perquè ens ajudin, perquè 

això ho hem d’arreglar entre totes i tots.  

Sense més dilacions, passo la paraula a la senyora Mariona Bassa, que moderarà el debat. 

La moderadora (Mariona Bassa, periodista) 

Gràcies. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, honorable consellera, 

convidades, ponents i tothom que ha vingut, abans de res, hi ha uns uixers al vostre costat 

amb unes butlletes perquè pugueu fer preguntes i les vostres aportacions. Us ho recordaré 

diverses vegades al llarg d’aquesta estona perquè ho tingueu present. 

Jo crec que ningú no es pot permetre..., la pregunta que ha fet la presidenta del Parlament, 

ningú no es pot permetre no tenir l’aportació de les dones per tirar endavant els projectes. I 

crec que seran molt vàlides les aportacions que aquesta tarda ens pugueu donar.  

Avui arribem a la vuitena sessió del cicle, i ens diuen que probablement és la més nombrosa, 

la que hi ha assistit més gent. No és estrany. Perquè a les zones rurals, que ocupen el 85 
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per cent de Catalunya, hi ha un milió de persones. Proporcionalment tampoc sou tants..., 

però hi ha moltíssimes dones.  

I en aquest camp ens trobem en una situació pitjor que en d’altres. En altres sessions que 

s’han fet, sí que s’ha parlat de la invisibilitat de la dona, però jo penso que si hi ha un sector 

en què la dona ha estat més invisible, de sempre, és el sector rural, el camp. I la pesca, 

també, sobretot. Només cal veure referències biogràfiques personals. Jo avui pensava que 

a casa meva, a les famílies del meu pare i la meva mare, tothom sempre ha estat pagès. I 

avui he preguntat al meu pare: “Hi ha hagut cap pagesa, a casa?” I diu: “Ningú.” No pot ser. 

O sigui, jo recordo la meva àvia que treballava al camp, però, en canvi, de pagès només s’hi 

ha considerat l’avi, el besavi, però mai no s’ha considerat que la dona fos pagesa. 

A banda d’això, crec que els mitjans de comunicació també tenim part de culpa en la 

invisibilitat de la dona..., no només perquè hi hagi poques dones que s’hi dediquin, sinó 

també perquè teniu poca veu en els òrgans que teniu de direcció. És a dir, un primer salt és 

que les dones s’hi dediquin, i el segon salt, i també molt important, seria que formin part dels 

òrgans de direcció. Aquest segon salt tampoc s’ha fet, i possiblement és en el que hi ha més 

dèficits. Hi ha poca gent responsable de cooperatives, hi ha poca gent... Els sindicats se 

n’ocupen poc, i als que se n’ocupen gairebé sempre hi sentim homes, parlant d’aquest 

sector, i, probablement, als mitjans de comunicació, si hi sentim algú parlant-ne són homes 

d’aquestes cooperatives. 

En qualsevol cas, comencem a donar visibilitat a aquestes dones, i comencem per Núria 

Bacardí, una de les ponents que tindrem avui. És jove, agricultora del cereal, de la vinya, de 

l’olivera, de l’ametller, és molt formada, tècnica en obres públiques, màster en enginyeria 

civil, i recentment s’ha incorporat a l’activitat agrària en una explotació de conreu extensiu 

de secà, de cereals, vinya, olivera i ametller.  

Com ha anat, això? 

Núria Bacardí (agricultora) 

Bé, bé... 

La moderadora 

Explica’ns una mica la teva experiència. 

Núria Bacardí 

Bé, primer de tot, hola a tothom. Vull donar les gràcies per haver-me convidat a participar 

en aquesta jornada. Em presento: em dic Núria Bacardí, tal com ha dit; tinc trenta anys i sóc 

pagesa; sóc de Tàrrega, de l’Urgell, tot i que l’explotació la tenim a Ciutadilla, que és un 

poble petitet a deu quilòmetres de Tàrrega.  
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Us explico una mica com vaig començar a incorporar-me a l’agricultura, ja que fa sis o set 

anys crec que ningú no hagués dit que jo hauria acabat a la pagesia. 

Vinc de família de pagès. El meu pare era pagès, el meu padrí era pagès, el meu besavi 

també era pagès. Generacions i generacions de pagesos. Ara, però, actualment, som dues 

germanes. De petitetes, des de ben petites, a l’estiu anàvem a ajudar el pare, bàsicament a 

la campanya de veremar. Realment, vam començar de ben petitetes. Imagineu-vos si vam 

començar aviat que els primers anys anava amb tisores de paper. Segurament molestàvem 

més que no ajudàvem, però, bé, ja érem allí. Però era una ajuda molt puntual, ja us dic, 

només a l’estiu i poca cosa més. Ningú de la família no s’havia plantejat que cap de les dues 

es dediqués a la terra, cosa que segurament si una hagués estat un noi ja hauria estat 

bastant diferent. Però no, érem les dues noies. Quan vaig fer divuit anys tenia molt clar que 

volia estudiar, jo fins a aquell moment tampoc em plantejava la terra com una solució, i vaig 

decidir vindre aquí a Barcelona a estudiar, com ha dit ella, enginyeria d’obres públiques. I 

quan vaig acabar la carrera va ser el moment de l’esclat de la crisi de la construcció, i vaig 

pensar que el millor per continuar formant-me seria continuar estudiant. Va ser quan vaig 

decidir fer el màster d’enginyeria civil. I mentre feia el màster, a diferència de la carrera... El 

primer any vaig acabar el maig, i vaig dir: “I per què no faig aquest any la campanya del 

cereal, ajudo el pare i així no cal que lloguem ningú aquests dos mesos?” La campanya del 

cereal sempre és de les campanyes fortes, a casa. Evidentment, no ho tenia gaire clar, 

perquè fins llavors, poca cosa. Però, bé, un dia li vaig trucar i li ho vaig comentar. Al primer 

moment em va dir: “Vols dir, Núria? Si no has portat mai...” Vull dir, havia treballat la terra, 

però havia estat bàsicament a la vinya, portant algun tractor petit i poca cosa, i, és clar, fer 

la campanya del cereal volia dir el tractor gran, banyera, recol·lectora, coses que gairebé ni 

havia vist. Però al final vam dir: “Vinga, va, provem-ho, molt serà.” I sí, sí, ho vam fer, i la 

veritat que bastant bé. Bé, molt bé; ho vam tirar endavant.  

Evidentment, la gent al principi al·lucinava. Si nosaltres no ho vèiem gaire clar, la gent del 

poble, els pagesos, la gent, estava revolucionada, eh? A altres zones no ho sé, però allí, 

dones portant una recol·lectora, molt poques, ja us ho podeu imaginar. Al principi la gent 

tampoc ho veia gaire clar. Bé... 

La moderadora 

Després d’aquesta campanya, què va passar? Vull dir, ja t’hi vas aficionar prou? 

Núria Bacardí 

Després d’aquesta campanya..., bé, em va agradar. Va anar millor que no em pensava, però 

quan se va acabar l’estiu vaig tornar aquí, a Barcelona, i vaig continuar el màster. Però l’any 

següent, el maig, vaig dir: “Vinga, tornem-hi.” I hi vam tornar, i després d’aquella segona 
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campanya ja va ser quan vaig començar a incorporar-me una mica..., de dir..., bé, vaig 

començar a sembrar, a collir olives, a collir ametlles, ja vaig començar a tocar altres tecles 

de l’explotació. Llavors va ser quan vaig acabar el màster. Tenia molt clar que volia tornar a 

viure a Tàrrega, perquè això sí que ho tenia clar. Però quan vaig arribar allí vaig començar 

a buscar feina del que havia estudiat, i les opcions que em sortien realment eren molt 

poques, precàries, i com que cada dia m’agradava més el que feia a la terra, cada dia hi 

participava més i en gaudia més, doncs va ser el moment que vaig fer el cop de cap, i vaig 

dir: “I per què no? Per què no em dedico a la terra, a l’explotació de casa, si és el que 

realment m’agrada?” I llavors va ser quan vaig decidir de fer la incorporació, i vaig començar 

els tràmits. D’això només en fa quatre anys.  

Realment, quan vaig començar a fer la incorporació i tots els cursos, els meus coneixements 

de l’agricultura us podeu imaginar que eren mínims. Durant aquests quatre anys he après 

moltíssim gràcies al meu pare, que ha tingut una gran paciència, i sobretot, i el més important 

per a mi, és que ha cregut i ha tingut fe en mi. Penseu que des que faig aquesta feina més 

d’una vegada he hagut de sentir: “Vols dir que has de fer de pagesa? Això no és per a 

dones”, o “hauries d’estar en una oficina, i no al camp embrutant-te”, o “nena, amb tants 

estudis, has d’acabar fent de pagesa?”, alguna vegada desprestigiant la feina de pagesa i a 

mi com a dona. I per què no, si a mi és el que m’agrada?  

Sempre he pensat que la pagesia és una feina importantíssima i tan digna com la d’un 

enginyer o un metge, i una feina en què cada cop els joves estan més ben preparats i més 

ben formats.  

I el fet de ser dona, si és una feina que m’omple i que en gaudeixo... Evidentment, no sempre 

són flors i violes, hi ha dies durs, molt durs, però t’agrada. I el fet de ser dona penso que no 

és un factor limitador. Realment, tenim menys força que no els homes, però tenim capacitat 

suficient per afrontar el dia a dia. És més: crec que no hi ha res que ens limiti i que ho podem 

fer igual o millor que no un home. L’important, el més important per tirar-ho endavant, és 

que t’agradi. És una feina que requereix que t’agradi i que la visquis, perquè realment hi has 

de ser moltes hores. 

La moderadora 

Ja has rellevat del tot –perdona– el teu pare?  

Núria Bacardí 

No, el meu pare encara és jove, per sort. Encara és el puntal. 

La moderadora 

No, no, ho deia per si assumies ja un paper més destacat a l’explotació. 
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Núria Bacardí 

Entre tots dos és cinquanta i cinquanta. Bàsicament, entre tots dos ho fem tot, sí.  

Llavors, això que deia ara, que crec que no hi ha res que ens limiti, a les dones, per passar 

al davant d’una explotació, penso que és així. Segurament, però, sí que hi ha un factor que 

‘a priori’ ens limita, que és la conciliació familiar, i sobretot la maternitat, que penso que és 

complicadíssima de compaginar amb aquesta feina. Amb totes, però aquesta feina realment 

són moltes hores que ets al davant, i és realment difícil. 

Bé, això, més o menys, seria una mica l’explicació. Ara els explico amb una pinzellada el 

que és la nostra explotació. Com he dit, l’explotació la tenim a Ciutadilla, que és un poblet 

molt petit a la vall del Corb, tocant amb la Conca de Barberà.  

Llavors, tenim una mica els cultius bàsics d’aquella zona: cereal, ara mateix portem prop de 

210 hectàrees de terra campa, ordi, blat... Sempre havíem fet ordi i blat alternativament. Fa 

cosa de quatre anys vam introduir la colza, per variació, rotació de cultius, i fa cosa de dos 

anys hem introduït els pèsols per tindre més varietat a l’hora de conrear i millorar en tema 

de males herbes, a més a més que se’ns fixa el nitrogen al terreny.  

Després, de vinya en tenim unes vint-i-set hectàrees. Aquest, segurament, des que sóc a 

casa potser és el sector que més hem fet créixer. Aquest any, com a novetat, hem posat la 

meitat de la producció en ecològic, perquè creiem que segurament el món va cap aquí, a 

intentar cultivar així. I el que sí que no fem..., no ens transformem, no fem el vi, el 

comercialitzem tot a les grans..., bé, Torres, Freixenet i Codorniu vénen a la zona a comprar 

raïm. 

Després, tenim prop de deu hectàrees d’ametller. Això és el que potser menys toquem.  

Després, per acabar, prop de vint hectàrees d’oliver. Treballem bàsicament amb oliva 

arbequina, i aquest sí que és l’únic producte dels que tenim a casa que transformem. Al 

poble tenim una cooperativa entre tots els pagesos i tenim un molí amb què ens fem l’oli 

extra verge.  

I, per acabar, dir que aquest any ens arriba l’aigua del canal Segarra-Garrigues. Podrem 

posar en reg prop de quinze hectàrees. La meitat seran de vinya; l’altra meitat, d’oliver. Això 

ens permetrà innovar en alguns cultius i augmentar-los, i sobretot assegurar les collites, ja 

que sabeu que sempre mirem una mica el cel. 

I, res, per acabar, tan sols voldria dir que, tot i que és una feina dura i de vegades denigrada, 

entre tots hem de posar en valor com n’és d’imprescindible tant per mantenir el territori com 

per produir uns aliments de qualitat per a la bona nutrició de la nostra gent.  

La moderadora 
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Molt bé; moltes gràcies, Núria. D’allò de què parlàvem abans, del salt endavant, de participar 

en òrgans de gestió, òrgans de direcció, volíem parlar-ne amb Montserrat Bargalló, que és 

presidenta de la cooperativa agrària d’Ulldemolins. Són més de dues-centes cooperatives, 

a Catalunya, i només hi ha quatre presidentes. Per tant, mireu-vos-la molt, perquè n’hi ha 

molt poques, de presidentes de cooperativa. 

Com s’aconsegueix fer el salt a ser presidenta de cooperativa? 

Montserrat Bargalló (presidenta de la cooperativa d’Ulldemolins) 

Molt bé; primer de tot, bona tarda a tothom. A veure, com s’aconsegueix fer aquest salt? 

Doncs primer de tot és una mica de curiositat, perquè és un món d’homes, i tu, un dia, quan 

ja has criat la canalla, quan representa que ja ets a casa i que has ajudat durant molts anys 

a la finca, el teu marit, arriba un dia que dius: “Bé, jo he de ser pagesa, que realment aquesta 

feina ja la faig; m’he de donar d’alta a la seguretat social agrària”, que realment costa 

moltíssim que la dona faci aquest pas. I, llavors, en pic ja tens una finca en propietat, què 

fas? Entres a formar part del cicle de la cooperativa, no?, a ser-ne sòcia. Llavors, què passa? 

Quan entres a formar-ne part, a ser-ne sòcia, entres dintre de la llista de la junta rectora. Bé, 

jo sempre deia al meu marit: “Caram!, cada quatre anys te toca.” I deia: “Oh!, perquè és que 

sempre som els mateixos.” I jo li deia: “Si un dia estic dintre de la llista, si em voten sortiré.” 

Em deia: “Sí, home!” Dic: “No, no, juga-t’hi el que vulguis, que si em toca sortir sortiré.” I així 

va ser. Un dia, fent les votacions, hi havia el meu nom dintre d’aquesta llista, i el primer camí 

trec sis vots. En treure sis vots, dius: “Xe, ja et toca.” I el meu home baixa i diu: “Eh!, que 

tens sis vots.” Dic: “Oi!, doncs demà m’hi presento.” I diu: “No.” I dic: “Sí, tan segur que hi 

vaig.” Bé, tant va ser així que al treure els sis vots m’hi vaig presentar.  

Jo vaig començar a la cooperativa el 2009, d’acord? Entro dintre d’aquest sector, un sector 

d’homes, i, realment, primer no saps absolutament de què va res, però tu ets allí, escoltant 

i anant... És un món que, realment, us ho haig de dir amb tota sinceritat... El primer dia que 

vaig entrar allí, a formar part de la junta, eren onze hòmens i una dona. I vaig pensar: “Bé, 

què passa aquí? A veure com va.” Els primers tres mesos us he de dir que em veien..., bé, 

una cosa rara; “què hi fa, aquesta dona, aquí?” Però us haig de dir que al cap de tres mesos 

ja ho veien absolutament normal, no? Tant és així que quan vaig acabar el meu mandat del 

2009 –9, 10, 11 i 12– vaig dir: “Caram!, ara que sé com va tot, ara que sé com funciona tot 

aquest món, què faig? Em torno a posar dintre de la llista.” I així va ser, em vaig tornar a 

posar dintre de la llista. Hi havia estat quatre anys. I vaig dir: “Mira, si em voten hi torno a 

anar.” Bé, el segon camí vaig treure dotze vots. Vaig dir: “Coi!, els ha agradat la feina que 

he fet.” I vaig i m’hi presento. Durant aquestos quatre anys he estat dos anys de vocal i dos 

de presidenta, perquè cada dos anys hi ha renovació de la junta. Bé, quan vaig acabar el 

mandat del 15 al 17 sent presidenta ja podia anar-me’n cap a casa, no?, ja hi havia estat 
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vuit anys. Però un dia vaig pensar: “No, no, encara s’ha de fer més, aquí; m’hi torno a 

presentar.” M’hi torno a presentar i aquí va ser la culminació: dels dotze vots vaig passar als 

dinou. Vaig dir: “Senyors, perfecte.” Quan vaig entrar i vam tornar a fer l’elecció de junta ja 

em van preguntar: “Vols tornar a ser presidenta?” I vaig dir: “Sí, no hi tinc cap problema.” I 

torno a ser presidenta, si tot va bé i tinc salut per ser-ho, fins al 2021. N’estic molt orgullosa.  

És una cooperativa realment petita. Està formada per 147 socis, 78 que portem producció, i 

hi ha 57 homes i 21 dones. D’aquestes 21 dones, que té de peculiar que hi sigui jo, a la 

junta? Doncs perquè m’ha motivat la curiositat, ja us ho he dit. Les altres, no és que no hagin 

tingut vots, però, bé, hi ha hagut vegades que alguna ha preferit retirar-se perquè la canalla 

la té petita i ha dit: “Ara em convenen més altres coses que no pas posar-me aquí.” Doncs, 

bé, jo hi continuo sent per aquest motiu, ja us ho he dit, ja tinc els fills grans.  

Bé, produïm olivera i vi i som receptors de fruita seca. D’olivera en fem 150.000 quilos; de 

vi en fem 60.000 litres, i d’ametlla i d’avellana, d’ametlla en fem 125 quilos i d’avellana, 

30.000. Però, a l’hora de fer el vi, nosaltres, per la peculiaritat que tenim, que som l’últim 

poble del Priorat –som entre el parc natural del Montsant i la serra de la Llena–, tenim un 

microclima que realment fa que tinguem una garnatxa molt bona. I, llavors, vam contractar 

els serveis d’un enòleg, el senyor Jaume Àrboles, que el tenim des del 2003 i hem començat 

a fer uns grans vins del silenci. Si algú de vosaltres té la casualitat que li caigui a les mans 

la ‘Guia de vins de Catalunya’, veurà que són uns vins molt tranquils, que tenen una molt 

bona puntuació, i jo us agrairia que si algun camí el podeu tastar el tasteu i en gaudiu, de la 

mateixa manera que nosaltres l’hem creat, l’hem gaudit i l’hem expandit al món. 

Després, l’assumpte de l’oli..., també us he de dir que som la primera cooperativa que va fer 

oli ecològic a Catalunya. A veure, el 92 vam començar a arreglar les terres, i al cap de tres 

anys ja vam poder començar a produir. Per què fem oli ecològic? Per una senzilla raó: 

perquè el microclina que tenim..., vull dir, tenim molt poques plagues, i això ens dóna per fer 

un oli, tant se val l’ecològic com l’integrat, de molt bona qualitat; o sigui, verge extra. 

Fins aquí una petita pinzellada d’allí on som i del que fem, i de com jo vaig entrar dintre 

d’aquest món, que, ja us ho dic, és un món que em fascina, i aquesta és una de les raons 

per les quals marxo de la junta però hi torno a entrar. 

La moderadora 

Moltes gràcies. Per molts anys que sigui presidenta. A veure, a part d’aquesta invisibilitat 

que dèiem dels mitjans de comunicació, s’ha perdut, diguem-ne, o repassant..., jo ara parlaré 

pel ‘Telenotícies comarques’. En el ‘Comarques’, quan parlem de dones en l’àmbit rural 

parlem de dones amb molta empenta, dones que han fet moltes transformacions, dones que 

no tenen només l’explotació familiar, que hi han donat algun gir, no? De fet, és el cas de 
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moltíssimes d’aquestes dones. Per exemple, la següent convidada: Montse Cardona, 

d’Olius, al Solsonès, filla de pagès, que ha continuat el relleu generacional..., però ho has 

transformat del tot, no?, perquè, a banda de pagesa, a banda del cultiu del cereal i del 

bestiar, també has posat la casa de turisme rural i a més a més has condicionat un museu 

d’eines antigues, que dóna un atractiu important a l’activitat turística del Solsonès; per tant, 

desviant una mica l’activitat. Abans dèiem també amb la consellera que de vegades 

aquestes segones activitats que parteixen de l’activitat principal, de la primària, acaben 

potser sent més importants que no l’original, que seria l’activitat al camp. No sé si és aquest 

el teu cas... 

Montse Cardona (ramadera) 

Bé, moltes gràcies a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat. És un honor, però també 

un repte, eh?, parlar així en públic. 

La moderadora 

Després de tot el que fas no t’ha de costar gens, això. 

Montse Cardona 

Doncs em costa molt, eh? Bé, a casa som dos germanes, em sembla que coincidim totes, 

però els meus pares tenien clar que no passava pas re. El meu pare ja va confiar sempre 

en la meva mare. De fet, quan es van casar ella ja va pensar que havia de tenir uns 

ingressos, i va ser quan van començar a diversificar l’explotació. 

El meu avi havia fet la primera granja d’engreix de porcs. Amb la primera engreixada ja la 

va amortitzar, no com ara, i llavors el meu avi va dir al meu pare que havia d’anar a treballar 

fora. El meu pare hi va anar un temps, però després es va quedar a casa, i, llavors, quan va 

arribar la meva mare és quan van començar a diversificar. El meu pare tenia una granja de 

truges de cercle tancat i l’engreix, i després la meva mare va començar amb el tema 

cunícola. Primer, amb poques conilles. Com que llavors el preu anava molt millor que no ara 

van anar ampliant.  

Després, jo, en incorporar-m’hi, l’ajut que vaig rebre el vaig invertir en una granja nova de 

conills d’engreix. A la granja vella és on ara hi ha part del museu de tractors antics, carros i 

maquinària agrícola. Llavors, fa uns sis anys vam... Bé, sempre ens ha agradat el món del 

turisme, a casa sempre ens ha agradat viatjar, conèixer gent d’aquí, estrangers, i teníem 

l’antiga pallera, que estava en mal estat, i llavors una manera de rehabilitar-la era fent 

agroturisme, i és com vaig començar amb l’agroturisme. Llavors, el museu no el vaig 

començar jo. Fa trenta anys que recol·lectem antigues eines, antics utensilis, maquinària. 

Allà on abans hi havia hagut els conills i els porcs dels meus avis o de la meva mare ara és 
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on hi ha..., ho hem anat classificant per oficis i per temes, i ho hem anat ampliant. Jo vaig 

fer cursos de restauració i fusteria a l’Escola Agrària del Solsonès, que em van ajudar a 

conservar tot aquest munt d’eines, i ara s’ha convertit en una activitat més que poden fer els 

clients quan vénen, que si volen els fem una ruta guiada per totes les sales, i a més a més, 

si volen, quan vénen amb canalla els ensenyem els animals de l’explotació. No poden entrar 

a les granges per bioseguretat, però sí que si un porquet ha nascut aquella setmana, doncs 

tots en fan fotos i tots..., la Pepa Pigg..., i algun conill..., i, llavors, bé, també hi ha el galliner, 

on poden anar a recollir els ous. 

L’explotació la portem bàsicament la meva mare i jo. Bé, el meu pare també, però en estar 

jubilat no fa tanta cosa. Jo, més que res, el cercle tancat de porcí; la terra..., el meu marit 

treballa fora, però quan és època de segar i de sembrar ens ajuda, i la meva mare, més que 

re, la granja de conills.  

També tenim una petita fàbrica de pinso, on fem el pinso de les truges i de l’engreix, i la 

inseminació..., tenim un petit laboratori on també la fem nosaltres. 

Bé, també.... 

La moderadora 

Prioritàriament fas això del turisme rural o et dediques a l’explotació?  

Montse Cardona 

Em dedico a l’explotació...  

La moderadora 

A tot? 

Montse Cardona 

Sí. Faig..., bé, més que re, l’explotació porcina. Llavors, també ho vaig combinant tot. De 

vegades sóc a la granja i atenc reserves. Sort de les noves tecnologies; amb el mòbil pots 

fer-ho en qualsevol lloc. Bé, ho fem tot entre tots, més que re, però sí que, bàsicament, del 

turisme rural me’n cuido jo, les reserves, publicitat, tot; dels porcs, també, i llavors, a la 

fàbrica de pinso, també tot el que és traçabilitat i la gestió; bé, temes burocràtics... 

Bàsicament. A part de conciliar-ho amb la família, amb dos nens, un nen i una nena, el nen 

d’onze anys i la nena de vuit, i a més a més tenim un avi que està immobilitzat al llit des de 

Nadal. Llavors, és clar, la meva mare també ja té, a part dels conills, que també hi sóc jo..., 

però ho anem conciliant totes dues, i amb un cuidador que ens ve cada dia, però... 

La moderadora 
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Perquè una de les dificultats més grans afegides és que no hi ha aquests serveis que pugui 

haver-hi en una zona urbana, no? 

Montse Cardona 

Bé, està molt avançat i... 

La moderadora 

Sí? 

Montse Cardona 

Bé, sí, et donen una ajuda i ve aquest cuidador cada dia, i si volguéssim més hores vindria 

més hores. Bé, és anar compaginant una mica la feina amb... És clar, a pagès el que passa 

és que tenim els avis, tenim nens... Som quatre generacions. Però, bé, es compagina. 

La moderadora 

Abans dèieu una cosa, ara que has dit que tens un fill i una filla. L’error inicial que es produeix 

és que quan es té un fill i una filla, al fill se li regala un tractor de petit i a la filla no se li regala 

mai. Tu has dit que algun cop sí que havies dit: “Per què no li regaleu un tractor?”, i que et 

van dir: “Oh, però si és una nena!” Suposo que tu, al teu fill o a la teva filla, no hi ha... 

Montse Cardona 

Tots dos tenen tractor –tots dos. És més: el nen va més encaminat a belles arts, ell diu que 

vol fer belles arts, i la nena és la primera que es posa la granota, les botes i “mama, jo et 

vinc a ajudar”. Penso que és molt important que ho visquin ja des de petits, tant si són nens 

com si són nenes. Jo ho vaig viure des de petita, tot i que recordo que quan passaven les 

truges de gestació, paridores, m’enfilava corrents a la sitja del pinso perquè em feien una 

por terrible; suposo que les veia tan enormes... Però mira on he acabat. Jo penso que no 

s’han de fer diferències, i si ho veuen des de petits ja no ho troben tan anormal.  

També volia dir que l’altre dia, parlant amb una noia, em va dir: “És que les dones a casa 

nostra no hi pintem res, i tinc tres filles.” I dic: “Uf!” Ella no cotitza, i penso que és un problema 

molt gran avui dia que una dona no estigui assegurada a la seguretat social quan fa feines 

a casa. I si no les fa és perquè no les hi deixen fer, no és perquè ella no tingui ganes de fer-

les. 

La moderadora 

Encara hi ha moltes dones que... 

Montse Cardona 
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Jo penso que sí, i, és clar, aquestes tres nenes, si veuen que la mare no hi treballa, i l’àvia 

tampoc..., és clar, hi ha més números que no tiri endavant. Jo penso que depèn de la família, 

però també que han de canviar les mentalitats. 

La moderadora 

Perfecte, molt bé, moltes gràcies. Aprofitem per recordar que hi ha els uixers amb les 

targetes. Si us plau, si voleu fer cap pregunta d’aquí a una estona, ara les ompliu i després 

ens les passaran i començarem a fer les preguntes.  

La situació més complicada, probablement, és la de la pesca, no? Si això és una assignatura 

pendent, la pesca és una assignatura suspesa, a recuperar, però molt suspesa. Elisabet 

Casanova, la més valenta, diguem-ne, és del món de la pesca, és pescadora. De fet, era 

pescadora. Podríem dir que era pescadora de Deltebre, perquè, actualment, en lloc de sortir 

a pescar ha hagut de canviar i té una embarcació per fer rutes turístiques, per les moltes 

dificultats que tenia el sector pesquer. Si ens pots explicar...? 

Elisabet Casanova (pescadora) 

Molt honorable presidenta, honorable consellera, senyores i senyors, bona tarda a tots. Em 

dic Elisabet Casanova Costes, tinc trenta-vuit anys, sóc patrona de litoral de la marina 

mercant, sóc patrona de primera de pesca litoral, sóc mecànica naval de segona classe, sóc 

capitana de iots, i em presento com a Eli la Pescadora. 

Ja de ben petita, quan em preguntaven què seria de gran jo els deia que pescadora, com el 

meu pare. Així que quan vaig acabar els estudis a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera 

de Catalunya me’n vaig anar a pescar, professió que vaig realitzar durant quinze anys i que, 

sincerament, van ser els més feliços de la meua vida, tot i que un dia, fent les pràctiques, 

vaig tenir un accident que per poc me costa la vida. Em va caure una ‘maquinilla’, una peça 

d’uns cinc-cents quilos, al damunt mentre realitzàvem les taxes i em va partir el fetge. Vaig 

estar molt malament, i quan em vaig sentir recuperada vaig poder comprovar que aquella 

era la feina de la meua vida. 

Treballant per a l’empresa de casa, no existeix el masclisme –vinga titulacions, vinga 

cursos–, però per una desgràcia familiar no puc pescar amb el meu pare, i al moment d’anar 

a buscar feina en un altre vaixell de pesca aquí comença la meua aventura dins d’aquest 

sector masclista, una aventura que al final me va mantindre apartada, sincerament, de la 

vida en què durant molts anys havia estat, no? Frases com “ella no pot ser mai tan valenta 

com nosaltres”, “on farà pipí?”, “com dic jo a la meua dona que embarco una dona, amb el 

munt d’homes que hi ha aturats?”, ho expliquen tot.  
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Finalment, me surt faena en una altra empresa de passatge que fa viatges pel riu. No era el 

meu món, però tenia l’oportunitat de tornar a estar en contacte amb l’aigua i els vaixells. 

Però va tornar a aparèixer la mateixa història. Esta vegada, a part dels mateixos companys, 

ja van ser els passatgers qui hi van ficar cullerada: “No ens diguis que has de ser tu qui has 

de portar aquest catamarà.” O, per exemple, la gent saludant primer el meu mariner pensant-

se que era ell el patró.  

Sóc dona i estic molt orgullosa de la meua professió, i després d’estar més de dos anys 

buscant feina en aquest sector no se me va donar, aquesta feina, i tampoc en un principi no 

em vaig plantejar fer-ho pel meu compte. Amb qui? Amb un home o amb una dona que mai 

no trobaré? Vull pescar, però no em deixen. I, per això, després de tants temporals navegats, 

he decidit muntar la meua pròpia empresa, una empresa petita que es dedica a fer 

excursions pel delta, pel riu Ebre, per l’espectacular desembocadura que tenim, i també a 

altres ports propers de la Costa Daurada, sortides guiades a la carta on ensenyo les 

meravelles del nostre delta i sense poder evitar parlar d’alguna història viscuda en la pesca. 

I ho faig sense cap persona al costat, perquè sé que ho puc fer tota sola..., i així puc estar 

sempre en contacte amb aquest mar.  

I sort que ara sóc autònoma, perquè fa quatre mesos que he sigut mare, i, com vosaltres 

deveu comprendre, si hagués treballat per a una altra empresa..., patrona, embarassada i 

de baixa, este perfil no existeix, al meu sector. 

Se m’ha trencat el somni de pescar, però no renuncio a tornar-ho a fer un dia. És més: 

espero i desitjo tornar-ho a fer. Perquè pescadora s’hi naix, no s’aprèn.  

I, per acabar, voldria donar les gràcies a Rosabel Arbó pel seu gran treball en defensa dels 

drets de les dones del món rural i marítim; a Rosa Vandellòs i a Marcela Otamendi, perquè 

si explico el meu cas aquí és gràcies a elles, i en especial a les dones de la meua casa, a 

ma iaia, a ma mare i a ma germana, i, com no, al meu company, per haver cregut en mi, 

haver-me donat suport i mai no haver qüestionat la meua elecció de vida.  

Moltes gràcies a tots.  

La moderadora 

Jo crec que amb aquests testimonis excepcionals no pot ser que no tinguem cap targeta 

amb cap pregunta. Si us plau, si en demaneu ompliu-la ara, perquè ara parlarà la consellera, 

però després ja seria el torn del debat i fóra bo tenir algunes preguntes per a elles. 

La presidenta 

Si no les faré jo, eh? 

La moderadora 
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No, no, i jo també; a mi també se me n’acudeixen, però... 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (Meritxell Serret i Aleu) 

Parlo?  

La moderadora 

Sí, sí, perdó. 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Sí, se suposa que hauria de ser la més avesada als protocols, però sóc encara... Primer, 

crec que em correspon, com a consellera, fer agraïments i felicitacions. En primer lloc, 

doncs, tant l’agraïment com la felicitació a la presidenta del Parlament per haver-nos ofert 

aquest marc i aquest altaveu, i per la seva predisposició a rebre aquests testimonis, i també 

per la contribució amb el seu propi exemple al fet que les dones puguem parlar de tu a tu 

amb qualsevol home sobre qualsevol tema i en qualsevol àmbit, sempre que compartim les 

ganes de millorar la vida de tota la nostra societat. Tenim els mateixos objectius, i per tant 

podem fer el mateix. I l’agraïment i la felicitació també a totes les que ens han portat avui el 

seu testimoni, testimonis molt personals i que alhora crec que reflecteixen molt bé les 

vivències i les situacions que moltes dones, en diversos àmbits, en diversos nivells, en 

diverses circumstàncies, ens trobem en el dia a dia, sobretot quan parlem del medi rural i 

marítim. Heu demostrat i heu palesat aquesta valentia, aquesta determinació, aquesta 

professionalitat i aquesta vocació, no?, i tot això, barrejat, ha permès que ara mateix 

estigueu al capdavant dels vostres negocis o d’una institució representativa com una 

cooperativa.  

En aquest sentit, crec que és molt important, i és un dels objectius d’aquesta jornada d’avui, 

palesar que hem de ser cada vegada més decidides a l’hora d’aprofitar aquestes 

oportunitats. Cal que fem d’altaveu del fet que les dones som un actiu important per al 

progrés del país, per al desenvolupament del nostre país. En som un actiu, un protagonista, 

un actor. Com deia abans, hem de ser capaços, quan parlem d’igualtat..., és igualtat, és 

respecte i, ho torno a dir, és aquesta consideració de parlar de tu a tu amb l’altre 50 per cent 

de la societat, que fins ara ha tingut més aquest protagonisme, aquesta responsabilitat, 

aquesta representació del que és tota la societat. Nosaltres som el 50 per cent que fins ara 

ha estat més invisibilitzat. Per tant, aquesta voluntat, aquesta determinació, per parlar de tu 

a tu l’hem de traslladar a tots els espais, eh?, a tots els espais on hi ha aquesta 

representativitat, i aprofito per dir-ho en aquesta oportunitat, davant de diputades i 

representants d’institucions locals i col·legis professionals. 
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Si això és bo, és genèric i és necessari com a societat, en tots els àmbits, quan parlem del 

sector agrari i marítim, per què ho és més? Perquè, ho deia abans la conductora i ho hem 

reivindicat sempre els qui treballem en el món rural, aquí les proporcions interessen i 

importen molt. És a dir, som una petita proporció de la població que treballem en un 

percentatge molt gran de país. Tot el que afecta el medi urbà, per exemple aquesta 

desigualtat que de vegades hi ha en el medi urbà, afecta igualment el medi rural, però les 

proporcions fan que se’n magnifiquin els efectes. Ho dèiem quan parlàvem d’accessibilitat a 

serveis o d’aquesta capacitat de parlar de tu a tu en tots els àmbits, perquè hi ha segons 

quines dinàmiques que costen molt més de trencar.  

I en aquest sentit, aquí també vull llançar aquest missatge que som aquest actiu tan 

important per al país però que en el desenvolupament rural i marítim encara ho som més. 

Per què? Perquè les dones som i hem de ser la palanca de canvi del sector. És a dir, a la 

societat en general, però al sector rural i marítim en específic, tenim uns grans reptes..., 

reptes com a país i com a societat.  

El que val per a tothom, que és el canvi climàtic, o la societat del coneixement, o els efectes 

de la globalització... Les dones, en què som aquesta gran palanca de canvi? En el fet que 

sobretot en el món rural necessitem relleu generacional. En el món rural i marítim 

necessitem relleu generacional. Però no només –amb perdó, eh?– per la funció reproductiva 

que podem tenir les dones. No, no és aquesta, la palanca de canvi per la qual nosaltres 

afavorim el relleu generacional. Afavorim el relleu generacional perquè obrim, obrim les 

maneres de fer. Obrim el sector, i amb noves perspectives, per afrontar aquests reptes. I 

perquè aquí a Catalunya necessitem que s’incorpori més gent de fora al sector, al sector 

agrari, al sector marítim, al sector rural, perquè hem de frenar aquest despoblament, hem 

de frenar aquest decaïment d’actius al sector. I les dones hem d’obrir aquest sistema, hem 

d’obrir el sector perquè ens hi incorporem nosaltres amb les nostres perspectives, la nostra 

manera de fer, que posem el focus en les persones, no?, amb aquesta funció de cuidadores, 

i això som capaces de traslladar-ho després a la visió de les polítiques. Obrim el sector i 

facilitem incorporant-nos-hi nosaltres que després s’hi incorpori més gent. Per això jo sóc 

una ferma defensora que les dones som necessàries, però sobretot som aquesta palanca 

de canvi que afavorirem el relleu generacional al país i el sector. 

Les dones estem preparades. Aquí, aquestes quatre dones en són una mostra. Estem 

preparades, som aquesta peça fonamental. Ens cal fer un pas endavant, no? Ella ha explicat  

d’una manera –permet-m’ho– molt divertida com en un moment determinat va decidir 

assumir una responsabilitat simplement perquè..., bé, vas decidir que sí, que era el moment. 

I de vegades simplement ens falta això: assumir el pas. Jo ho he dit molts cops: sóc la 

primera consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, i forest, perquè és massa 
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llarg el nom i no hi cap, però no vull ser l’última. Per tant, i ho hem dit, pel que fa a 

cooperatives i ens de representativitat hi ha quatre dones presidentes de cooperatives de 

més de dues-centes de federades però més de tres-centes de reals; pel que fa a les  

comunitats de regants crec que només hi ha una presidenta de les més de tres-centes del 

país. Per tant, hem de fer aquests passos en tots els àmbits. Perquè és important que 

siguem aquesta palanca de canvi en tots els nivells de representativitat. Perquè podem 

aportar, hem d’aportar, hem de ser capaces del que heu explicat aportar-ho a les polítiques 

per afavorir aquest desenvolupament rural, del sector, i del país.  

I només per acabar, el fet de ser aquesta palanca de canvi, el fet d’aportar la nostra 

perspectiva i aquestes maneres de fer a totes les polítiques, que vol dir apoderar-nos i parlar 

nosaltres també de política agrària, i de política de serveis socials, i de política de cultura, i 

de política de desenvolupament rural, i de política pesquera, això, depèn només de 

nosaltres. Però, sobretot, i ho deia també la presidenta, no ho hem de fer soles. Som el 50 

per cent de la població, però volem continuar treballant pel 100 per cent, per tot aquest 

sector, per tot aquest medi rural i per tot aquest país. 

I per això, jo crec que –i ho dic al final, no ho he dit al principi– és molt –molt– d’agrair la 

vostra presència avui aquí en aquesta sala i que us hagueu sentit implicades, que us hagueu 

sentit motivades a fer aquest pas endavant de ser avui aquí.  

Moltes gràcies. 

La moderadora 

Jo la primera pregunta la faria a la mateixa consellera, i perdó perquè no ho he preguntat 

abans. Mesures que impulsa el mateix Govern per afavorir aquesta incorporació de la dona. 

N’hi ha?  

I també hi ha una pregunta d’un parell de persones del públic sobre els ajuts que han rebut 

per incorporar-se. És habitual? Aquests ajuts són molt restringits? Ja sabem que el país no 

té diners. Amb quina mesura...? 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Tradicionalment, i ho ha dit abans la presidenta..., ja fa..., la veritat és que... Anem a pams: 

el departament d’agricultura, i això s’ha de reconèixer, fa anys que treballa en polítiques 

d’igualtat. Ha sigut un dels pioners a desenvolupar un programa propi de polítiques de dones 

en el món rural. Això no treu que no siguem on voldríem ser, però ja fa anys que s’hi treballa 

i s’avança. 

Una de les primeres tasques, i que s’ha de reconèixer, és aquesta capacitat de començar a 

visibilitzar la situació de les dones en el sector. I, a partir d’aquí, tota la feina que s’ha anat 
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fent al llarg dels anys, de recollir dades estadístiques..., perquè ni això, hi havia. Teníem 

informació i dades, i recollíem dades d’ajuts, de titulars d’explotacions, però la segregació 

per gènere, saber quantes dones..., no fa tants anys que se sap. De fet, en fa pocs. I aquí 

és un dels primers elements que es van començar a treballar de manera pionera en aquest 

departament, cosa que s’ha de reconèixer. 

A partir d’aquí, a mesura que s’ha anat avançant, les primeres línies de suport que es van 

donar de cara a afavorir aquesta igualtat o tendir cap a aquesta igualtat en el sector..., va 

ser el fet de discriminar positivament a l’hora d’accedir a determinats ajuts, per exemple en 

ajuts per a incorporacions de joves; algunes altres línies d’ajuts, com de diversificació 

econòmica; s’han anat trobant... És a dir, per a qui no ho sàpiga, hi ha unes línies d’ajuts, 

no?, europees, de la política agrària, i per accedir a aquests ajuts s’ha de cobrir una 

puntuació. Hi ha una sèrie de criteris, i per tant el que s’ha fet és donar punts pel fet de ser 

dona. Per tant, ja és un plus per accedir a la titularitat o accedir a un determinat ajut per tirar 

endavant una activitat. 

Però el més important, i ho dèiem abans, era aquesta cotització, aquesta consideració de la 

dona com un actiu de l’empresa i que comencés a cotitzar i fos titular o cotitular de 

l’explotació. Això també es va anar treballant, i, si no ho recordo malament, crec que no va 

ser fins al 2007 o el 2008 que no es va regular la cotitularitat de les dones a les explotacions 

per afavorir que se les considerés com a tals i que llavors comencessin també a cotitzar i a 

rebre els beneficis d’aquesta titularitat. 

Amb tot, hi ha unes línies de treball també en l’àmbit de la dinamització, afavorir aquests 

espais de trobada, aquestes línies de treball més concretes sobre dones; hi ha projectes 

dels grups d’acció local; hi ha projectes de les mateixes organitzacions professionals 

agràries per fer xarxa i dinamitzar les dones al món rural, perquè es trobin, perquè 

s’apoderin. I en aquesta línia continuem treballant al departament, perquè jo crec que el 

primer és això, eh?, apoderar-se en l’àmbit privat, ser capaç de tirar endavant l’explotació, 

però també hem de començar a apoderar-nos en l’àmbit públic per ser representants del 

sector. 

La moderadora 

De fet, des del públic ens pregunten... Dues de vosaltres heu comentat que vau rebre ajuts 

per a la incorporació de joves al món rural. Creieu que van ser definitius per incorporar-vos-

hi o no va ser aquest, el motiu? 

Montse Cardona 

No, jo ja tenia clar que em quedava. El que passa és que un ajut sempre va bé. Igual que 

per diversificar amb l’agroturisme també hi ha ajuts de contracte global. 
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Núria Bacardí 

Ajuda, però no és el motiu pel qual et decideixes quedar-te a casa treballant la terra. 

La moderadora 

“Posaràs molts esforços perquè els teus fills, o un d’ells, continuïn l’activitat familiar?”, ens 

diu Montse Padró, una agricultora que té una agrobotiga. Algú de vosaltres pot contestar? 

Teniu fills? 

Montserrat Bargalló 

Sí, tenim fills; dos. A veure, no està encara definit què és el que faran. Un acaba la carrera 

d’arquitectura i l’altre és fisioterapeuta. Però l’assumpte que deia ella, de si comprem un 

tractor o això, us haig de dir que els meus fills, tant se val l’un com l’altre, tant se val que 

sigui noi o noia, porten el tractor perfectament i fan les feines que s’han de fer, i no tenen 

cap problema. L’agricultura, allò que es diu, l’han viscut des que han nascut. O sigui que si 

volen tornar a casa, ja ho saben que... 

La moderadora 

I què els aconsellaríeu? 

Montserrat Bargalló 

Que si volen tornar que tornin. És dur –és dur–, però si volen vindre seran benvinguts. 

La moderadora 

“Si tinguéssim una dona que dubta iniciar-se en un sector on majoritàriament hi ha homes, 

què li diríeu?” Pel que fa a la pesca, no sé si preguntar-t’ho.  

Elisabet Casanova 

Que no ho intenti. 

La moderadora 

No? 

Elisabet Casanova 

Que no ho intenti. 

La moderadora 

Directament, sí? Tan desesperançador, és? 

Elisabet Casanova 

Sí, sí. O sigui, jo he renunciat al meu somni, d’acord? 
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La moderadora 

Sent home? 

Elisabet Casanova 

El que vulgues. Anar a treballar per a un altre en la pesca, no. Ja ho he provat. I si hi ha 

alguna dona que ho aconseguix que m’ho diga, que jo aniré darrere. Impossible. 

La moderadora 

O sigui, ara no hi queda cap pescadora, al... 

Elisabet Casanova 

Sí que en queden, sí. Conec una noia... 

La moderadora 

A baix, vull dir, a Deltebre? 

Elisabet Casanova 

No, a Deltebre no. A Deltebre no n’hi havia cap. Ne conec una de Sant Carles de la Ràpita, 

però és la filla de l’amo. És així, sincerament. Riem, però és trist que si no ets ama no pugues 

entrar dins d’aquest món, no? 

La presidenta 

Per què no feu una associació de dones pescadores? 

Elisabet Casanova 

Estamos –estamos. 

La presidenta 

És que jo crec que la solució no és dir: “Que no ho sigui.” Ah!, no, no, la solució és unim-nos 

i fem-ho, perquè, si no, no canviarem. Són les decisions personals, de vegades, que canvien 

les coses, no? Jo sempre dic que s’ha de fer un petit pas, cadascuna el que puguem. Ja sé 

que és molt dur, eh?, però que no ho faci sola, que demani ajut, i feu-ho entre totes, fem-ho. 

És a dir, canviem-ho, perquè, si no, és el més còmode, no? És a dir..., saps? Ja sé que és 

molt difícil..., i els ho demanem. I tu, per exemple, ets un exemple. És a dir, jo crec que tu 

has fet el que has fet perquè vas dir: “Jo ho vull ser”..., i vas anteposar la teva voluntat. 

Doncs, escolta, posem-hi voluntat, que en aquest país som molt voluntariosos i hem fet 

moltes coses. Això també ho podem fer. Unim-nos. És a dir, no renunciem als nostres 

somnis, fem-los possibles. Si no podem soles, unim-nos, busquem gent, que segur que en 

trobarem. En aquest país, que som tan solidaris, segur que en trobem. 
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La moderadora 

Una pregunta dirigida a Montserrat Bargalló: “Si us plau, quines mesures pensa que ha 

introduït en la gestió de la cooperativa que incorporin una visió diferent, més pròpia de les 

dones?” 

Montserrat Bargalló 

A veure, més que res, és la manera de pensar. És a dir, la manera de pensar que tens és, 

diguem-ne..., cada dia anar aportant el teu petit gra de sorra perquè realment l’oli arribi més 

lluny, intentar que el que fas ho conegui més gent, i fer visites guiades a la cooperativa, 

donar tasts de vins, tasts d’oli. Això, realment, a poquet a poquet va sembrant i va portant 

molta millora. Perquè la gent, realment, el món de l’oli no el té conegut com el del vi. Al món 

del vi s’ha fet tot, ja, i, en canvi, al de l’oli està tot per fer. A partir d’aquí, ha sigut la cosa que 

a mi més m’ha impulsat a estar a la cooperativa, no?, intentar, a poquet a poquet..., a veure, 

què fem?, on arribem?, i vinga, i anar impulsant, perquè jo sabia que si m’anava cap a casa 

tot això quedava aparcat, perquè un home pensa d’una altra manera, no? I la meva funció, 

després de tornar aquestos quatre anys, és intentar fer més visites guiades, donar a conèixer 

més el món de l’oli i donar a conèixer més el món del vi. Aquesta és la meva funció aquestos 

quatre anys: que vingui més gent i que realment ho conegui. Perquè si es coneix llavors 

s’entén. 

La moderadora 

Una pregunta, diu: “Venint del sector de la indústria, ens emparen amb la llei d’igualtat 

denunciant la diferència d’oportunitats o la discriminació per gènere. En el sector agrícola i 

marítim es denuncien aquestes discriminacions legalment? Per exemple, en afers de treballs 

discriminatoris, etcètera.” No es denuncien? 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

No ho crec, a mi no em consta directament cap denúncia. No em consta. Una altra cosa és 

que pot ser... 

La moderadora 

Per què pot ser que no es denunciï? 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Però... Tu segurament no ho vas denunciar, el seu dia. 

La moderadora 

No ho vas denunciar. 
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Elisabet Casanova 

Perquè jo crec que és el mateix factor, de vegades, de la proximitat. És el que deia de les 

proporcions. És a dir, les dinàmiques, el fet que siguin uns entorns molt pròxims, que tots 

ens coneixem... Per tant, és molt més difícil, de vegades, ser transgressor o portar la 

contrària i enfrontar-se. Ningú no vol problemes. És més complex. I, llavors, jo crec que el 

fet de denunciar..., no és per dir que sí o que no, sinó que simplement no es fa. O almenys 

a mi no m’ha arribat. No sé... 

La moderadora 

En fan una altra que diu el mateix: “Per què no hi ha més control en el compliment de la llei 

d’igualtat?” 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Ara aquí hi ficaré cullerada. En el compliment de la llei d’igualtat crec que..., i aquí torno 

llavors a demanar aquest pas endavant de totes, eh? Perquè, per exemple, el compliment 

de la llei d’igualtat també..., ara no sé si hi ha o no representants dels sindicats, però jo ja 

podria demanar també a la Taula Agrària o als llocs de representativitat que complissin la 

llei d’igualtat. El que passa és que potser ens podríem trobar un problema, perquè als 

mateixos sindicats tampoc hi ha la llei d’igualtat. M’explico? És a dir, hem de ser capaces 

entre totes d’anar fent aquests passos endavant per complir la llei. Depèn... Ah!, sí, veig la 

senyora Maria Rovira. Però, no, és allò de dir: hem de ser capaces entre totes de fer complir 

la llei d’igualtat en tots els àmbits, perquè això és una escala, i per fer-la complir a dalt l’hem 

d’anar complint també des de baix..., aquesta escala. I no ho descarto, eh?, de deixar-ho 

caure. Però ha de ser un compromís que hem d’agafar, hi insisteixo, eh?, el 50 per cent..., 

que hem de fer aquest pas endavant, i, evidentment, l’altre 50 per cent que ens ha 

d’acompanyar a tirar endavant el país. 

La moderadora 

Una pregunta: “Per què no marxem d’Espanya?” Bé... 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Ben fet –ben fet. No sé si hi té molt a veure, però ben fet. 

La moderadora 

Jo l’he llegit i ja està. “En els moments difícils econòmicament parlant, si n’hi ha hagut cap, 

què heu fet per superar-los, què us ha animat a seguir?” O potser no n’heu viscut, però 

suposo que sí, si heu viscut els últims... 

Montse Cardona 
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Bé, nosaltres vam optar per la diversificació. Més que res per això: quan anava malament el 

porc, el conill pujava; de vegades ha baixat tot; ara tenim l’agroturisme, que també és un 

impuls. Bé, anar trampejant entre una cosa i l’altra. 

La moderadora 

Núria? 

Núria Bacardí 

Nosaltres bàsicament depenem de les collites, i per això un dels factors que tenim a favor 

és que al tindre quatre cultius i tindre diversificació..., normalment si va malament la collita 

del cereal tindràs la de la vinya que potser et salvarà. Al tindre’n quatre sempre tens una 

mica de marge per jugar. Pocs anys han sigut totes quatre desastroses, i això és el que ens 

ajuda. 

La moderadora 

Una regidora de l’Ajuntament de Coll de Nargó: “Com podem col·laborar des dels 

ajuntaments dels petits pobles perquè les dones facin el pas cap a la professionalització a 

les explotacions agràries i ramaderes?” No sé... 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Jo penso, i ho dèiem abans, que l’entorn rural, aquesta proximitat que fa que ens coneguem 

poc o molt tots, a vegades és un handicap, perquè no vols problemes, si hi ha d’haver 

problemes. Però, d’altra banda, tens aquesta oportunitat, que com que el coneixes més pots 

acompanyar més fàcilment perquè aquestes dones puguin fer el pas. Com a Generalitat, 

oferir tot el suport i l’acompanyament a través de les oficines comarcals i els mateixos 

serveis tècnics del departament. És a dir, si en un poble, en un municipi, hi ha una dona que 

vol tirar endavant un projecte, vol tirar endavant una iniciativa, i no sap gaire..., des d’aquí 

ofereixo aquest acompanyament a través de les oficines comarcals. Però jo crec que el 

mateix fet que des d’una institució com és l’ajuntament es vegi amb bons ulls ja és un gran 

acompanyament de cara al fet que aquesta dona tiri endavant amb èxit el seu projecte. 

I que no hi hagi tantes veus que li diguin que què fa. 

La moderadora 

Aquí diu una pagesa: “Ajudeu-nos a cobrir les baixes maternals i ens menjarem el món.” 

Pregunten: “Quan et vas casar i et vas incorporar a l’empresa del teu home, quin tracte vas 

rebre?” No sé si en el vostre cas... No és el cas de cap d’elles, o sigui que no... Diu: “Vas 

haver de demostrar que valies?” Bé, en qualsevol cas éreu filles, potser. Totes éreu filles... 

Montse Cardona 
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A veure, el canvi generacional costa. No és fàcil. 

La moderadora 

També és cert que en cap dels casos no hi havia cap germà en la competència. 

Montse Cardona 

Sí, exacte. Se suposa que si hi hagués hagut un germà poder ja ens hauríem apartat, 

segurament. 

Núria Bacardí 

Segurament. 

Montse Cardona 

Però al no haver-hi germà, doncs hem tirat endavant. 

La moderadora 

Per a la consellera: “Es poden fer accions per educar els homes que treballen en la pesca 

perquè acceptin l’entrada de les dones en aquest món?  

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

La veritat, jo no sé si són accions concretes, que haguem de fer. El que sí que hem de fer 

és parlar-ne molt seriosament i treballar per la part que ens toca com a departament en 

aquesta obertura del sector, a fer entendre a tothom i conscienciar molt que si no hi ha dones 

que s’incorporin al sector el mateix sector té la viabilitat compromesa. 

En aquest sentit, des dels grups d’acció local de la pesca, que n’hi ha un a les Terres de 

l’Ebre i un altre a la zona de la Costa Brava, una de les línies de treball és aquesta: treballar 

els temes d’igualtat i començar a avançar en aquestes perspectives, aquestes visions, i 

sobretot en aquests compromisos compartits..., que si no hi ha dones al sector el sector no 

té futur. Això ho hem d’anar treballant. No sé si en el sentit d’un curset d’aprenentatge, no 

crec que sigui l’estratègia. Si se’ns frustren perquè suspenen el curset encara ho faran 

menys. Hem d’aconseguir que, en positiu, vegin que perquè el sector vagi millor fa falta que 

les dones hi participem activament. 

La moderadora 

I un dels puntals, també, potser seria l’educació de tothom, no?, per suprimir... L’educació 

ja des de ben petits de tothom. 

Núria Bacardí 
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I la normalitat en veure una dona sobre un tractor. Això hauria de ser el punt clau, que no 

ens estranyés. Simplement és això, i demostrar que som igual de vàlides que un home, que 

fem la feina que fins ara han fet els homes i que la podem fer igual de bé o millor, i que no 

pel fet de ser dona ens hagin de mirar diferents. Hem de trencar aquest... 

La moderadora 

També hi ha incomprensió a la ciutat cap al camp? 

Núria Bacardí 

Incomprensió de la ciutat cap al camp? Segurament sí. Però no seria el factor que fa que no 

hi hagi dones que hi participem activament. 

Montse Cardona 

Bé, jo l’agroturisme penso que és una manera d’apropar el món urbà al món rural. De fet, 

quan em veuen els sobta. 

La moderadora 

El sector cunícola... 

Montse Cardona 

Buf!, està molt malament. 

La moderadora 

Hi ha preguntes. Què penseu fer? Tenim poc temps, però... 

Montse Cardona 

De moment, aguantar, i a veure si es pot fer alguna cosa des del departament que almenys... 

No necessitem ajudes. El que necessitem són uns preus raonables. Això és el que volem. 

La moderadora 

La d’Espanya era difícil. Aquesta també. Diu: “Si a Holanda no tenen terra, el clima és dolent 

i l’agricultor es guanya la vida, aquí que tenim la terra i bon clima per què tenim tantes 

adversitats?” Josepa Prats. 

La presidenta 

A Holanda hi plou molt i aquí no plou. 

La consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

No, bé, aquest és un debat ja de sector, eh?, ja no circumscrit a les dones. Però, 

precisament, jo crec que és bo que les dones comencem a pensar com superem aquestes 
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adversitats; com ajudem el sector a preparar-se per fer front als mercats, amb aquestes 

crisis de preus; què ha de fer el sector per ser més competitiu. Però no en el sentit tecnològic, 

sinó com es posiciona en la cadena de valor i com negociem els altres ‘partners’ de la 

cadena de valor per assegurar bé les rendes. Les dones també hem de començar a parlar 

d’aquests temes. Per tant, la pregunta és de dir: sí, a veure per què, però comencem a 

pensar nosaltres, cadascuna en el nostre àmbit, quines respostes creiem que podem 

aportar..., a aquestes solucions que hem de trobar com a país. I a això és al que el 

departament volem convidar al màxim. 

La moderadora 

Molt bé. Doncs si no hi ha res més, hi ha uns autocars esperant, i crec no ens podem allargar 

gaire. Tancarà la molt honorable presidenta del Parlament. Els vull agrair que hagin vingut. 

Jo crec que ens han donat moltes respostes. Sobretot, ens han donat molta pujada, crec, 

d’autoestima per tirar endavant, molta empenta, molt coratge. No fem cas de l’Elisabet 

Casanovas quan diu que pleguem. És veritat, ens hem d’unir, hem de reivindicar, hem de 

tirar endavant. No pot ser..., els impossibles no existeixen. Per tant, hem de... 

Elisabet Casanova 

No he dit que pleguéssem, eh?, no he dit que pleguéssem.  

La moderadora 

No, no. 

Elisabet Casanova 

A veure, o sigui, ficaré tota la meua part per a poder tornar a pescar. 

La moderadora 

I tant que sí, segur que sí, i la propera vegada..., ja tornaràs a ser pescadora, i segur que 

hauràs tirat endavant.  

Gràcies a tothom per haver vingut. Tanquem l’acte i fins la propera sessió. 

La presidenta 

Bé, abans de res, vull disculpar-me pel fet que l’acte acabarà tard, perquè ha començat tard. 

Havia d’haver demanar disculpes al principi, però com que he vist la sala tan plena m’he 

emocionat i no me n’he recordat. Per tant, em disculpo ara. 

Vull donar les gràcies a la Mariona per haver acceptat conduir aquest debat i haver-ho fet 

tan bé, i, naturalment, a les quatre participants, que ens han demostrat que les dones... 

Dèieu que si se’ns resol el tema de la maternitat ens menjarem el món. Jo crec que vosaltres 
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ja us el mengeu. Us vull donar les gràcies per ser aquí i per la feina que feu. I també vull 

agrair al departament, consellera, que ens hagi ajudat a organitzar aquest acte i que ho hagi 

fet tan bé. La prova és que hi ha moltíssima gent. Per tant, gràcies també al departament. 

Les dones del món rural tenen els mateixos problemes que les de ciutat. És a dir, el problema 

de la desigualtat és a tot arreu igual, malauradament. El que passa és que al món rural la 

desigualtat és més greu, i al món marítim ja és dramàtica. 

La consellera, però, ho ha dit: “Hem de ser la palanca de canvi.” I jo sempre en poso un 

exemple; les que em coneixeu ja me’l deveu haver sentit. És el del món casteller. Vam 

començar a fer castells el segle XIX. El segle XX gairebé no van avançar. Sabeu quan va 

avançar, el món casteller? Quan va incorporar les dones. És a dir, quan han començat a fer 

castells de vuit, de nou i de deu? Quan les dones s’han incorporat als castells. Perquè, per 

què s’han pogut fer castells de deu? Perquè les dones són més primes, pugen més, són 

més àgils. Els homes mai no havien volgut que hi hagués dones, al món casteller. Ara que 

s’hi han incorporat, però, reconeixen que gràcies a elles els castells han millorat. Doncs això 

passa en tots els àmbits. Jo crec que aquest exemple ens ha de servir, perquè el món 

casteller era un món molt tancat –era un món molt tancat. No hi volien dones, però hi va 

haver unes pioneres que van lluitar per ser-hi. I, finalment, els homes es van adonar de la 

importància que hi hagués dones. Això, però, és cultural. De fet, també hi havia homes que 

ho veien. És a dir, no ho van fer elles soles, sinó que també les van ajudar. Aquest és un 

exemple que la igualtat l’hem de fer entre totes i tots. El més difícil és canviar la mentalitat. 

Aquest és el problema. Això que no s’estranyessin de veure la Núria portant una màquina 

és el que hem de treballar.  

És clar, la Montse ha dit una cosa molt important. Al món rural, què hi passa? Que, 

malauradament, hi ha molts menys serveis que no al món urbà, i, per tant, per exemple, 

totes les persones que s’han de cuidar les cuiden a casa. És a dir, han de fer un esforç més 

gran. Per tant, al món rural la problemàtica familiar, per exemple, hi és agreujada. És una 

problemàtica que és a tot arreu, però al món rural hi és accentuada. I la Montse també ha 

dit: “A mi em van proposar de ser presidenta, i jo vaig dir: ‘Sí, no hi tinc cap problema.’” 

Aquesta, és la resposta: “No hi tinc cap problema.” Jo sempre dic que diguem que sí al que 

ens ofereixin. Aquest n’és l’exemple. 

I penso que l’exemple de l’Elisabet, digui el que digui, és un exemple per a totes. És un 

exemple de tenacitat, de lluita. Ella ha dit: “Els quinze anys que vaig passar al mar van ser 

els més feliços de la meva vida.” Doncs, bé, jo crec que, com a societat, com a país, hem 

d’aconseguir que les dones, com l’Elisabet, puguin desenvolupar el seu somni. És a dir, hem 

de fer que en aquest país qualsevol persona pugui ser el que vulgui i que el fet de ser dona 

no sigui cap fre per a res. Si no aconseguim això, haurem fracassat com a país. I per això 
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ho hem d’aconseguir. I per això jo li he dit: “Escolta’m, fem un sindicat de dones pescadores.” 

Bé, de dones i homes, perquè sense els homes no ho aconseguirem, tampoc. Estic segura 

que hi ha homes que ho veuen i que hi donarien suport. És aquest tema cultural que deia 

abans, però; el tema de canviar la mentalitat. És contra això, que ens hem de rebel·lar. Com 

a societat, com a país i com a dones. Elisabet, tindràs el suport dels sindicats. N’estic segura. 

I de les institucions, i de moltes altres dones. Per tant, no renunciïs al teu somni, lluita. Amb 

el teu exemple ens has ajudat, ens has obert els ulls, i t’ajudarem, perquè tots hem de 

treballar perquè dones com tu puguin tirar endavant. 

Per tant, hi insisteixo, i sempre acabo dient el mateix: diguem sempre que sí a tot el que ens 

ofereixin, absolutament a tot, perquè estem capacitades per fer qualsevol cosa, i vosaltres 

en sou l’exemple. Fem com la Montse: “Sí, no hi tinc cap problema.”  Ho hem de fer per 

nosaltres, però sobretot per les generacions futures, per les nostres filles, i també per les 

nostres germanes i les nostres mares. Ara podem canviar-ho, tenim una oportunitat per, 

entre tots, fer aquesta societat i aquest món millors. 

Moltes gràcies, doncs, a tothom per ser aquí. I us animo a fer cada dia aquest pas, aquest 

pas de no renunciar a res, perquè un petit pas de tothom cada dia segurament farà aquest 

gran canvi que totes volem.  

Moltíssimes gràcies. 

 

 


