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Som una comunitat de dones productores d’alimentació catalanes unides amb un propòsit comú: 
portar les dones al primer pla i mostrar que la col·laboració supera la competència. 

Pretenem fer-ho empoderant-nos, destacant el que estem fent en el món de la producció 
d’aliments i de la seva indústria i ampliant una comunitat de dones segures que ens ajudem a 
donar-nos força mútua per al benefici de tots. 

Aquest és un espai per a compartir les nostres històries, per a que se’ns escolti i se’ns doni el 
mateix respecte. És un lloc on totes les dones productores d’alimentació de Catalunya ens podem 
reunir per celebrar qui som i què fem, comunicar-nos i col·laborar.  

El nostre grup està format per dones de totes les activitats vinculades a la producció d’aliments, 
tant del sector primari com de la industria alimentària i del sector de la restauració.  

 
ACTIVITATS DE LES DONES PRODUCTORES DOPROCAT 

 
  Agricultura 
  Ramaderia 
  Pesca 
  Escorxador de bestiar i conservació de carn 
  Escorxador i conservació d’aviram 
  Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos 
  Fabricació de conserves de peix 
  Preparació i conservació de fruites i hortalisses 
  Fabricació de margarina i greixos comestibles similars 
  Elaboració d’oli d’oliva 
  Elaboració d’olis diferents del d’oliva i greixos 
  Elaboració de gelats 
  Elaboració de formatges 
  Preparació de llet i altres productes làctics  
  Elaboració de productes de molineria 
  Elaboració de midons i productes amilacis 
  Elaboració de pa, productes de fleca i de pastisseria 
  Elaboració de pastes alimentàries, cuscús i productes similars 
  Elaboració de sucre 
  Elaboració de cacau, xocolata i productes de confiteria 
  Elaboració de cafè, te i infusions 
  Elaboració d’espècies, salses i condiments 
  Elaboració de menjars i plats preparats 
  Elaboració de preparats per a l’alimentació infantil i preparats dietètics 
  Elaboració d’altres productes alimentaris  
  Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de granja 
  Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de companyia 
  Restauració 
 

Presentació 
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La indústria alimentària, com la societat i l’activitat econòmica en general, genera desigualtat 
en les oportunitats entre homes i dones com a resultat d’un mercat laboral i unes 
organitzacions empresarials sovint dominades pels homes, encara que algunes potser ho són 
inconscientment, fruit d’una dinàmica sexista i masclista que ve de lluny.  

Tot i que el sector de l’alimentació presenta millors resultats que el conjunt de l’economia 
catalana, hi ha col·lectius de dones en que aquesta millora no es produeix. Aquestes són algunes 
de les conclusions que es desprenen de l’informe encarregat pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Universitat de Girona que descriu i analitza la situació de la 
dona a la indústria alimentària a Catalunya. 

Segons aquest document, el grau de feminització de la indústria alimentària varia molt entre 
empreses, amb un rang des de l’11% de dones en una agroalimentària fins al 70% en una càrnia, 
però més sovint se situa a l’entorn del 40% de dones, segons dades d’afiliació a la Seguretat Social 
(dels anys 2012 a 2019). Com a referència, la taxa de feminització al total d’Espanya és del 37% 
(INE, 2019). 

Els principals motius que condicionen el grau de feminització de les empreses actualment són: la 
naturalesa de la feina, com més físicament exigent, més masculina l’empresa; l’antiguitat de 
l’empresa, com més antiga, més masculina; i el lideratge femení, com més dones a la propietat i 
direcció, més femenina l’empresa. 

Per subsectors, els que són més a prop de la paritat són els de fabricació de productes de fleca i 
pastes alimentàries (46% de participació femenina) i el de fabricació d’altres productes 
alimentaris (42%). Contràriament, el subsector amb menys participació de la dona és el de 
fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis (17%). Per franges d’edat, la 
feminització és més gran a la franja de 30 a 44 anys, segons dades d’afiliacions. 

En relació amb els tipus de contractació, homes i dones tenen un 80% de contractes indefinits, 
característica que sembla que els iguala, però les dones en tenen molts més de jornada parcial, el 
60% del total, i de contractes discontinus. 
 

Bretxa salarial en l’àmbit agroalimentari 

Pel que fa la diferència salarial a la indústria agroalimentària, les dones cobren un 23,19% menys 
que els homes de mitjana, i en el grup de 45 a 54 anys és on es produeix la diferència més gran, i 
també entre els i les treballadores que tenen estudis universitaris.  

Situació de la 
dona en la 
indústria 
alimentària 
catalana 
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El creixement dels salaris dels homes és més accelerat que els de les dones a mesura que els anys 
d’antiguitat incrementen, i la bretxa entre dones i homes augmenta també quan augmenten les 
responsabilitats en l’empresa.  

En canvi, la bretxa salarial entre els treballadors i les treballadores de nacionalitat estrangera és 
menor que entre els de nacionalitat espanyola, segurament també perquè es dona una 
concentració més alta en les categories laborals més baixes. 

 

 
 

Creixent promoció de dones en llocs de responsabilitat 

Quant a la feminització del poder, l’estudi indica que la direcció executiva és femenina en un 
21%, i la presidència del consell és ocupada per una dona només en el 12,3% dels casos (SABI, 
2019). 

En aquest sentit, les empreses amb propietat o direcció general femenina formen equips de 
direcció amb més dones (sovint 50% i fins al 80%). A més, a l’empresa familiar, les dones tenen 
més possibilitats de ser propietàries i directives perquè les famílies tenen menys fills i filles, les 
dones es preparen, ambicionen unir-se a l’empresa, i els pares accepten el lideratge de les filles. 

Així, es pot parlar d’una creixent promoció de dones en la jerarquia o de fitxatges de dones en 
posicions de responsabilitat. Els detonants són: major formació de les dones; major ambició 
empresarial de les dones; la millor percepció i valoració social i empresarial de les habilitats més 
femenines (empatia, habilitat social, capacitat de diàleg); mesures de foment de la 
coresponsabilització familiar, com el permís de paternitat, i la menor vocació familiar de les 
dones, per major paritat en la conciliació o per una disminució de la voluntat de tenir fills. 
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Alhora, sembla que les empreses no posen un sostre de vidre a les seves treballadores, però sí 
que continuen identificant tant la maternitat com la conciliació com a problemes, i, a més, 
aquests segueixen essent qüestions a resoldre principalment per les dones, i només una mica dels 
homes. 

Altres motius que frenen la presència de les dones passen pel fet que les bases de plantilles 
encara estan masculinitzades i fan menys probable promocionar-se a dones; algunes dones 
renuncien a l’ascens per la major responsabilitat que comporta i dedicació horària, tot i que 
aquest últim factor sembla que ha disminuït. 

L’informe també reflecteix la sensibilitat creixent que hi ha en temes de discriminació de les 
dones, especialment per part de les mateixes dones, però l’evolució no és la mateixa entre els 
homes. 
 

Incrementar la incorporació de la dona 

Amb l’objectiu d’avançar vers la incorporació de més dones a la indústria agroalimentària 
i sumar el talent femení al masculí, valor destacat pels homes i dones que han participat en els 
grups de discussió aplegats per fer aquesta anàlisi, l’estudi apunta recomanacions com ara 
la formació en la perspectiva de gènere als i 
les dirigents de les organitzacions empresarials 
del sector, a banda de formar també les 
mateixes treballadores i treballadors, perquè 
sense una identificació clara d’on es 
produeixen les escletxes és difícil canviar les 
dades de desigualtat entre sexes. 

Amb l’objectiu d’avançar vers la incorporació 
de més dones a la indústria agroalimentària 
i sumar el talent femení al masculí, factor 
clau pels homes i dones que han participat en 
aquest estudi, el document apunta 
recomanacions com ara la formació en 
la perspectiva de gènere adreçada tant als i 
les dirigents de les organitzacions empresarials 
del sector com a les mateixes treballadores i 
treballadors. L’objectiu seria identificar on es 
produeixen les escletxes per tal d’aconseguir 
canvis reals pel que fa a la desigualtat entre 
sexes. 

Es necessari incentivar la proactivitat 
empresarial per acabar amb dinàmiques que 
fomenten la desigualtat amb la posta en marxa 
d’una sèrie de mesures correctores com ocupar 
dones en feines considerades tradicionalment 
d’homes i homes en feines de dones, o l’ús de la Guia de Bones Pràctiques de gènere en el 
sector, que conté exemples reals, amb noms i cognoms, que ajudarien les empreses a fer canvis 
que no siguin o vinguin de recomanacions merament teòriques. 

D’altra banda, tant l’Administració com les agrupacions empresarials han de redoblar esforços en 
el coneixement sobre la desigualtat de gènere en el mercat laboral i en les empreses i treballar 
per continuar la implantació d’accions que ajuden a conciliar la vida laboral i familiar. 
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Tot i que hi ha hagut una millora en la situació laboral de la dona en el sector alimentari al llarg 
dels anys, encara queda molt camí a fer. La integració professional femenina respecte dels homes 
presenta una alta variabilitat, des de l’11% de dones en les empreses de l’agroalimentació fins al 
50% en empreses dedicades a la producció de pa o prop del 70% en càrniques de les comarques de 
Tarragona. La mitjana se situa a l’entorn del 40% de presència femenina en general. 
 
Les causes d’aquestes diferències s’expliquen per tres arguments principals: 
 

 Naturalesa del procés productiu  
A més exigència de força física, treball exterior i horaris difícils per a la conciliació 
familiar, més alt reclutament d’homes i més alta permanència a l’empresa. 
 

 Antiguitat de l’empresa 
Les empreses amb més anys des de la seva creació mantenen més homes a la plantilla que 
van ser reclutats fa molts anys. En canvi, les empreses més recents, amb creixements o 
diversificacions en els darrers anys, han incrementat el seu nombre de dones. 
 

 Lideratge de dones 
El canvi en la mentalitat provocat per l’augment de propietàries, dones directives i homes 
joves ha afavorit una major presència femenina en els càrrecs directius i en alguns 
departaments. El reclutament del personal tendeix a fer-se per les capacitats de la 
persona, buscant la persona adient per al càrrec. 

 

Funcions per habilitats 

D’altra banda, sobre la distribució d’homes i dones en els diferents departaments i funcions de 
l’empresa, depèn de la tasca que s’ha de realitzar en el lloc determinat de treball. Així, és 
habitual, que en les línies de treball on la força física és important, predominin els homes, però, 
quan es tracta d’habilitats manuals o cura pel detall, predominen les dones. 

Una altra habilitat femenina destacada és la d’atenció al client i l’empatia, ja que les dones 
vetllen més per la relació a llarg termini i no tant per la venda concreta com ho fa un home. 

Els departaments amb un percentatge més alt de dones són els de recursos humans, 
administració, qualitat i recerca i investigació i disseny. Curiosament, a RRHH només es troben 
dones. 

Diferències per 
gènere 
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Un departament que conté percentatges igualitaris d’homes i dones és el comercial, però sovint 
la direcció recau en un home. En les posicions que s’ha de viatjar, hi ha més homes i en tasques 
comercials d’oficina augmenta el nombre de dones. 

Finalment, hi ha poc percentatge de dones en funcions més tecnològiques, del tipus mecànica, 
manteniment, informàtica i electrònica, fet que ve donat, en part, perquè hi ha poques dones 
que tinguin formació en aquestes especialitats. 
 

Presència de dones directives 
 

L’ascens de les dones a posicions directives en el món de l’empresa en general i en el de les 
organitzacions agroalimentàries compta amb dues situacions que en dificulten el seu accés. D’una 
banda, habitualment, són menys escollides i de l’altra, les candidates pot ser que no acceptin 
la promoció. 

En el primer cas, la principal barrera a l’ascens de les dones continua sent la maternitat, ja que 
pot suposar una dificultat de conciliació de la feina amb més responsabilitat i la cura dels fills. 
En aquest sentit, ha suposat un 
gran avenç la reforma de la baixa 
per paternitat, ja que, a més 
d’involucrar l’home en la criança 
dels fills, permet més igualtat 
d’oportunitats entre homes i 
dones. 

Sobre el rebuig de les dones a 
acceptar l’ascens, en la majoria 
dels casos ve donat per la 
dificultat a comprometre’s a 
dedicar més temps a l’empresa a 
causa del difícil encaix d’una amb 
la conciliació familiar, 
especialment per a la cura dels fills 
o pares grans. D’aquí la 
importància que les empreses facin 
adaptacions horàries per a la 
conciliació.  
 
Per a l’ocupació de càrrecs de 
responsabilitat, les empreses sovint 
recorren a la promoció interna de 
personal que ja és a l’empresa. 
Atès que la majoria tenen més proporció d’homes que de dones, la probabilitat que l’ascens es 
proposi a una dona és menor. 

Les organitzacions també recluten directius mitjançant la contractació externa. En aquest punt, 
les dones sobresurten per la seva formació superior, per aspiracions econòmiques inferiors a 
les dels homes i per habilitats singulars respecte dels homes. 

La percepció és que les dones amb càrrecs de responsabilitat han hagut de treballar molt més que 
un home per arribar on són. 
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Des de la neurociència, la genètica i la biologia evolutiva, així com mitjançant estudis recents 
sobre transsexualitat, ens assenyalen que hi ha clares diferències psicològiques entre homes i 
dones a partir del diferent funcionament del cervell en funció del gènere. 

Així, el cervell masculí utilitza gairebé set vegades més substància grisa que els cervells 
femenins, mentre que el cervell femení, fa servir gairebé deu vegades més matèria blanca. La 
matèria grisa ens ajuda a centrar-nos en una tasca concreta de manera focalitzada i la matèria 
blanca permet estar atents a molts més estímuls. Aquesta diferència física demostra per què les 
dones són, de mitjana, més hàbils a la multitasca. 

D’altra banda, les dones solen tenir un hipocamp més gran, això facilita que processin i recordin 
millor dades relatives a les emocions. A més, el cervell femení també sol tenir centres verbals 
en els dos hemisferis cerebrals, mentre que els homes tenen un nombre més gran només a 
l'hemisferi esquerre. Això fa, per exemple, que de vegades, ells tinguin més limitacions a l'hora 
de facilitar una comunicació més emocional. 

Experts com la lingüista Deborah Tannen apunten que d’aquesta emotivitat se’n deriva que les 
dones són eficaces per crear intimitat i aliances. 

Una altra diferència remarcable és que les dones prenen decisions d’una forma més reflexiva i 
els homes solen tenir més tendència a prendre decisions de risc, ja que de mitjana són més 
impulsius, com es va demostrar en un estudi realitzat per la doctora Judith E. Larkin. 
 

Atributs femenins i la seva aportació a les empreses  

Les dones representen un evident avantatge per a les empreses, mantenir-les com a professionals 
i com a directives millora la gestió i les oportunitats de negoci. 

La participació de les dones en llocs directius significa un guany més gran per a les empreses. 
D'acord amb l'estudi Índex de Gènere 3000: Les dones en alts llocs directius, de Credit Suisse, les 
empreses amb més participació femenina a nivell directiu van presentar més retorns, valoracions 
i índexs de desemborsament. 

Un altre estudi realitzat per Catalyst i McKinsey als Estats Units i Europa demostra una clara 
correlació entre el nombre de dones al lideratge corporatiu i la rendibilitat de les seves 
companyies. 
 

Qualitats 
femenines que 
aporten valor a 
l’empresa 
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Quan es parla de qualitats en el món de l’empresa i de lideratge, se'ls relaciona amb certes 
característiques associades a comportaments propis dels homes, com ara compliment d'objectius, 
orientació als resultats, competitivitat, poder i nivells jeràrquics, habilitat per controlar 
emocions, entre d'altres. 
 
La dona té competències específiques que contribueixen des d'una perspectiva diferent. És 
veritat que abunden els estudis focalitzats al comportament i lideratge que associa aquests forma 
de comportar-se als homes, donant gairebé per fet que si una dona pretén créixer dins d’una 
organització o dirigir els ha d'assumir. Tot i això, perquè una dona alliberi el millor de sí o lideri 
una organització de manera eficient, no cal que actuï com un home. 
 

 

5 qualitats de les dones que enforteixen les empreses: 
 

 Capacitat d'organització 
 
En general, les dones presenten una orientació més gran cap a la planificació i coordinació. En 
llocs d'alta direcció això pot ser un valor afegit en el moment d'executar processos determinants a 
l'operació de les companyies o projectar estratègies. 

 Visió global i atenció al detall 

És molt el que té una dona per donar a les organitzacions. En línies generals, es pot afirmar que 
la dona té una visió global de les coses i, alhora, no deixa passar cap detall. Aquesta mirada no 
tan focalitzada com la de l'home li permet estar oberta davant del que és desconegut, sense 
prejudicis racionals que la condicionin.  

 Capacitat d’innovació i creativitat 

D’aquest estar per tot i atendre al detall se’n deriva la seva capacitat d'innovació, alimentada 
pel desig d'escoltar i preguntar. Les dones valoren la creativitat i l'opinió contrària. 

 Empatia  

Generalment, la dona és més propera, i això es nota per aquesta capacitat de mostrar l'amor o 
l'interès per les persones o problemes de manera concreta, estant en els detalls. Aquesta forma 
de gestionar amb proximitat no implica que sigui menys rigorosa o estigui menys orientada a 
resultats. La proximitat fa referència al desenvolupament natural de l'empatia que permet fer-
se càrrec de les necessitats dels altres i de generar relacions interpersonals més fiables i creïbles. 

 Persistència 

El talent femení és molt persistent i tenaç, a més de posseir un gran afany de superació, per la 
qual cosa poden dedicar més temps i treballar més dur per aconseguir els objectius fixats i 
obtenir més resultats. El fracàs per a les dones és una plataforma per assolir l'èxit. 

 

A poc a poc les dones van guanyant terreny als negocis i al món empresarial assolint llocs de 
direcció.  
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El canvi de model amb l’objectiu d’igualar les oportunitats professionals i de vida entre homes i 
dones en l’activitat agroalimentària catalana passa per una acció conjunta entre diferents 
organitzacions tant dins del sector com des de d’altres àmbits de la societat. 
 
Hi ha tres col·lectius principals que haurien d’actuar d’una forma col·laborativa per orientar un 
canvi de dinàmiques en el camí de la paritat de gènere. 
 
 
ADMINISTRACIÓ 
 

L’Administració té un pes fonamental a l’hora d’incentivar polítiques que marquen l’agenda de 
d’altres organismes. En el cas que ens ocupa, des dels mitjans de comunicació, que actuen com a 
difusors dels missatges institucionals fins a l’opinió pública, passant per les empreses, que al final 
són les que implementaran les mesures correctives per aconseguir l’equitat. 

Cal que l’Administració aprofundeixi en el coneixement sobre la desigualtat de gènere en el 
mercat laboral i en les empreses per poder desenvolupar un pla que trenqui amb els estereotips 
imperants. 

El sector agroalimentari està indissolublement lligat al territori, al camp, als cultius i també als 
obradors i fàbriques en moltes ocasions ubicats a la Catalunya rural.  

Des de l’administració es poden dur a terme un bon grapat d’accions que actuïn com a palanca 
promotora d’un canvi en la forma com és vista la vida rural com a opció de vida personal i 
professional. 

 
 
EMPRESES 

Derivat de les mateixes polítiques establertes per l’administració apareixeran iniciatives dins del 
teixit empresarial per anar avançant en l’equitat de gènere. 

Entre elles, accions concretes que aporten solucions efectives: 

 Ocupar dones en feines considerades tradicionalment d’homes i, a l’inrevés, homes en 
feines de dones 
 

 Equiparar sous a feines iguals 
 

Accions viables 
per trencar 
estereotips 
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 Revisar les categories laborals dels diferents llocs de treball, per trencar amb l’habitual 
tendència a menystenir les feines “de dones”, independentment de la seva complexitat. 
 

 Cal treballar els prejudicis de base a partir d’una formació formulada amb perspectiva de 
gènere. Una pedagogia que s’ha de fer extensiva a tot el personal de les empreses per 
remoure consciències i trencar amb estereotips força arrelats en general. 
 

 Empoderar les dones per lluitar contra les barreres culturals invisibles. S’han d’esbrinar les 
causes perquè les dones rebutgin o no triïn certes feines o càrrecs. 
 

 Un aspecte clau en la promoció professional femenina és la conciliació laboral i personal. 
S’han de donar opcions d’horaris i flexibilitzar-los per tal de facilitar i incentivar les 
jornades laborals amb el dia a dia familiar. 
 

 La posada en marxa d’una guia de bones pràctiques de gènere en la indústria 
agroalimentària ajudaria a que es produïssin canvis en les empreses. 
 

 Treballar la comunicació d’exemples de casos reals, amb noms i cognoms, tant 
d’emprenedores com de projectes i empreses que han apostat per l’equitat i la promoció 
de les dones per comprovar-ne els avantatges.  
 
 

ASSOCIACIONS 
 

A banda de les agrupacions empresarials, alguns 
col·lectius de dones del sector agroalimentari han 
començat a agrupar-se en associacions per donar 
visibilitat a la seva feina i poder millorar moltes 
situacions en les que es troben desfavorides pel fet de 
ser dones. 

Elles reivindiquen la necessitat d’una major 
participació de les dones en les tasques de 
representació tant a les empreses com a les 
associacions per tal de poder fer canvis. “Les dones 
haurien d’entrar en més en llocs directius perquè 
d’aquesta forma poden aportar un altre punt de 
vista”, apunta Merixell Jardí, pagesa i fundadora de 
l’empresa Kensho que comercialitza arròs i els seus 
derivats. 

Segons aquesta jove emprenedora, al camp també 
poden treballar-hi dones, sense haver de fer-ho de la 
mateixa forma que s’ha fet fins ara, ja que en la 
majoria de casos les explotacions agràries estan 
liderades per homes.  
 
Només per aquest fet, hi ha un marge ample per 
explorar noves formes de veure les coses i noves idees 
que desenvolupar.  

  

“Ha d’haver més 
dones directives per 
aportar un altre punt 
de vista” 
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Dones joves innovadores en 
la tecnologia alimentaria, 
un futur esperançador 
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Dones joves innovadores en 
la tecnologia alimentària, 
un futur esperançador 

Dones joves innovadores en 
la tecnologia alimentaria, 
un futur esperançador 
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FORMATGERIA MÒBIL 

L’Emma Viñes és una jove ramadera que amb el 
seu projecte de formatgeria mòbil i la 
gestió  d’un ramat de cabres que fa tasques de 
prevenció forestal al Vallès Occidental ha 
aconseguit ser finalista als premis PITA 2021. 

El Turó de les Nou Cabres és un projecte que 
cobreix diferents funcions, a partir d’un ramat de 
450 ovelles de carn i 120 cabres de llet que 
pasturen al Vallès Occidental. El bestiar fa 
tasques de silvopastura, nodrint els animals, al 
mateix temps, aquests efectuen tasques de 
manteniment de franges perimetrals contra 
incendis forestals. En tercer lloc, la ramadera 

produeix aliments com la seva carn o llet i 
derivats com el formatge, que es venen 
directament al consumidor de proximitat. 

La llet i el formatge s’elaboren de manera 
artesanal en una instal·lació mòbil integrada per 
dos contenidors reciclats i reformats, que operen 
com a obrador i com a cambra de maduració. Els 
productes lactis elaborats es distribueixen a 
particulars i també a algunes botigues i 
restaurants del territori català. La quarta funció 
del projecte rau en què els residus resultants de 
l’elaboració de formatge són utilitzats com a 
fertilitzant de camps i cultius. 

  

Emma Viñes 
El Turó de les Nou Cabres 

“En el món rural, la dona està 
doblement invisibilitzada” 

El Turó de les Nou Cabres 
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OUS ECOLÒGICS AMB SISTEMA DE TRAÇABILITAT BLOCKCHAIN 

Anna Julia es la responsable del 
departament de Qualitat i Producció de 
l’empresa Origen Rural, SL, que 
comercialitza la marca Ous Ecològics 
Montsoliu i que l’any 2020 va obtenir el 
Premi PITA Empresa agrària per un sistema 
de traçabilitat Blockchain per garantir 
l’origen ecològic dels ous. 

La ramadera, juntament amb Bernat 
Farriol, van fundar aquest projecte que 
aglutina diferents granges recuperades i 
dedicades a la producció d’ous ecològics, 
ubicades a diferents indrets de les 
comarques gironines, on les gallines viuen 
tranquil·les i en llibertat pel camp, 
alimentant-se de cereals i lleguminoses 
ecològics. Als inicis, l’Anna es feia càrrec 
directament d’una de les seves primeres 
granges, fent la recollida d’ous, 
manteniment de les instal·lacions, maneig 
de les gallines... 

A mesura que l’empresa va anar creixent en 
nombre de granges, va anar assolint noves 
responsabilitats, entre elles, la creació i 
posada en marxa de la sala de classificar i 
envasat d’ous, certificada pel CCPAE.  

La innovació de la seva proposta va sorgir en 
detectar que la demanda dels clients en 

saber l’origen dels productes que 
consumeixen.  

Consisteix en el registre de les dades del 
procés de producció i envasat dels ous amb 
informació com la granja de procedència, el 
dia i hora de la seva recollida, la data de 
caducitat, l’alimentació de les gallines i el 

dia i hora de sortida dels ous per a la seva 
distribució. Aquestes dades introduïdes als 
sistema informàtic no es poden modificar. 

Es genera un codi QR que queda imprès a 
l’ouera durant el procés d’envasat dels ous 
de fàcil lectura apropant la càmera del mòbil 
al codi. A la pantalla de l’smartphone 
apareix tota la informació de traçabilitat. 

  

Anna Júlia 
Ous Montsoliu 

“En créixer l’empresa, 
vaig anar agafant 
responsabilitats” 

Ruralcat 
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RECUPERACIÓ DE LLAVORS AUTÒCTONES 

Marta Palomas és la presidenta i impulsora 
de la Cooperativa Eixarcolant Llavors, que, 
des de 2019 es dedica a la comercialització 
de llavors de plantes silvestres comestibles. 
Un dels seus projectes bandera és la 
recuperació de varietats tradicionals de 
llavors oblidades, de la que la Marta n’és la 
seva responsable de projecte i també de la 
venda de llavors de la cooperativa. 

La Cooperativa Eixarcolant Llavors SCCL 
treballa amb 50 espècies i varietats 
diferents, cadascuna de les quals es 
comercialitza amb la seva fitxa descriptiva, 
amb les característiques, l’agronomia i el 
potencial de consum. 

La jove és enginyera agrònoma 
especialitzada en hortofructicultura i 
jardineria. Ha treballat a Bèlgica en una 
explotació de fruita ecològica i una botiga de 
Leuven que buscaven el preu just pels 
pagesos. Quan va tornar a Catalunya, va 
començar a col·laborar amb el Col·lectiu 
Eixarcolant.  

La cooperativa treballa per a què les 
anomenades plantes oblidades esdevinguin 
una eina de dinamització del sector primari, 
d’adaptació i mitigació del canvi climàtic, i 
de creació d’un model agroalimentari basat 
en la qualitat, la sostenibilitat i la proximitat 
per donar el valor que el sector primari es 
mereix.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Marta Palomas 
Eixarcolant 

“Volem impulsar un 
model més local i 
sostenible” 

Eixarcolant 
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CENTRE D’ESCAIRAT DE CEREALS 

L’Escairador és un centre pioner d’escairat 
professional de cereals a Catalunya. Un antic 
molí recuperat és l’espai con es separa la 
pell o pellofa del gra, procés bàsic per 
convertir els cereals en un aliment 
comestible. D’aquesta forma, se’n redueix el 
temps de cocció i se’n facilita la digestió. 

La responsable del projecte, Maria Costa, va 
ser la guanyadora del premi PITA 2019 en la 
modalitat de Jove Emprenedor/a 
Innovador/a per la recuperació de cereals 
tradicionals i autòctons i de l’antic ofici de 
l’escairador. 

Maria Costa va néixer a Cal Rosal, en una 
família típica berguedana, de pare miner, 
mare fabricant i avis pagesos. Amb formació i 
experiència en la realització i producció de 
ràdio, televisió i espectacles, i després de 
treballar en diferents empreses del sector, 
va decidir iniciar aquest projecte 
agroalimentari. Ha desenvolupat la seva 
iniciativa dins del treball en xarxa, i forma 

part de diferents associacions i col·lectius 
per generar sinergies dins del Berguedà i els 
seus productors agroalimentaris. 

L’Escairador treballa amb varietats de 
cereals tradicionals locals i de proximitat, 
com ara el blat de moro blanc del Berguedà i 
el blat forment roig o del Lluçanès, tots amb 
un alt valor nutricional i organolèptic molt 
diferent a les varietats de blat millorades 
que ofereixen grans rendiments als camps i 
que són els majoritàriament cultivats. 

És un projecte doblement innovador perquè 
no només recupera un vell ofici sinó que 
també ha convertit una petita finca agrícola 
familiar en un projecte agroalimentari 
sostenible en tots els sentits: 
econòmicament viable amb un procés de 
producció respectuós envers l’entorn i en 
unes instal·lacions energèticament netes i 
eficients. 

  

L’Escairador 

Maria Costa 
L’Escairador 

“Cada cop més, es voldran 
productes de temporada i 
de proximitat” 
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La vida rural en la indústria agroalimentària no és fàcil perquè requereix de moltes hores de 
dedicació, el preu de l’activitat molts cops és deficitari per l’esforç requerit i poc valorat, i pel 
fet que està subjecta a la climatologia del territori. Aquest darrer factor condiciona la producció 
dels aliments i, per exemple una pedregada d’un sol dia a l’any pot tirar pel terra els esforços de 
conreu de tot un any. 

Tot i la dificultat, fruit del creixement de la 
consciència sostenible, hi ha molts joves  
que viuen tant en municipis mitjans com a les 
quatre capitals catalanes que se senten atrets 
per una tornada a una activitat professional 
de contacte amb la natura.  

Amb estudis o no relatius al sector primari o 
la indústria agroalimentària, a aquests joves 
els atreu la vida a prop de la terra i els seus 
fruits, en comunitats a una escala més 
reduïda on tothom es coneix a la zona, on els 
vincles veïnals són més propers i les jornades 
laborals es desdibuixen més amb la vida 
familiar, perquè formen part d’una filosofia 
de vida de compromís amb la terra i la 
cultura tradicional. 

 
Incentivar la vida rural 

Seria profitós tant per la nostra indústria 
alimentària com per aquest perfil de dones i 
homes joves incentivar-los per a què donessin 
el pas, i que veiessin com la incorporació de la tecnologia al camp fa que molts 
aspectes vistos com penosos del sector hagin canviat avui dia.   

Es podria convertir no solament en una forma d’experimentar la vida rural a les joves, sinó també 
una via d’accés professional al sector agroalimentari i la promoció d’una nova visió més 
conscient, enfocada al producte de qualitat i a la valorització del producte alimentari 
autòcton, garantint la seva continuïtat i el present i el futur de les zones productores catalanes. 

 

 

Proposta per 
incentivar la 
vida rural entre 
les dones joves 

Ramaderes 
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PROJECTE VISC LA VIDA RURAL 
 

Consistiria en un projecte de diferents programes d’estances per a dones joves de 18 a 35 anys 
que es volen introduir en el món agroalimentari en explotacions agrícoles, granges, cellers 
obradors, fàbriques agroalimentàries i restauració rurals. 
 
Aspectes clau del projecte: 
 
- Fer una campanya promocional a les xarxes socials per donar a conèixer el projecte. 
- Facilitar l’habitatge temporal dels participants en espais habitables de les empreses 
agroalimentàries o facilitades pels municipis. 
- Connectar necessitats de llocs de treball remunerat amb els interessos les joves interessades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUS DE PROGRAMES: 

1. Temporals de 3 a 6 mesos:  
La idea és que la jove participi en les tasques diàries per atendre necessitats puntuals de 
la granja, cultiu o obrador i conèixer de primera mà l’activitat per la que se sent 
interessada i vol conèixer. 
 

2. Emprenedoria per 3 anys:  
Deixar a les joves terres de conreu, granges o obradors en risc de ser abandonats o negocis 
agroalimentaris en què els propietaris tenen una edat molt avançada i no disposen de 
relleu generacional per a què tinguin continuïtat durant 3 anys a cost 0.  
 
Els propietaris permetrien l’explotació parcial del seu negoci, els hi deixarien les eines i 
els hi farien un mentoratge per transmetre’ls els seus coneixements que poguessin portar 
a terme en la seva tasca diària. 
 
Passats els tres anys hi haurien casos en què es podria facilitar el traspàs del negoci o 
diversos acords als que podrien arribar per donar continuïtat a l’activitat. 
 

3. Estances curtes de 2 setmanes a 2 mesos: 
Per estances curtes, combinables amb estudis o d’altres activitats, es proposa un tipus 
d’experiència amb un enfoc més de col·laboració amb les tasques de l’establiment, encara 
que no menys compromesa ni menys profitosa, però adaptada al temps de disponibilitat 
del propietari o de la jove interessada. 
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És un sentiment humà i un procés natural estimar tot allò que es coneix i amb què s’estableix 
una relació positiva. Aprofitar la tendra edat dels nens, quan són esponges i quan tot els sorprèn, 
per mostrar-li’ls totes les coses boniques i la realitat de la vida rural esdevé una acció intel·ligent 
per educar en la preservació i valoració de les zones productores i en la paritat de gènere. Al 
mateix temps, és una forma excel·lent de despertar vocacions rurals primerenques a nens que 
viuen en zones urbanes. 

Es proposa incentivar el coneixement entre els nens de Catalunya de les explotacions 
agroalimentàries, a partir de diverses accions conjuntes: 
 

PROJECTE HEROIS A PAGÈS 
1. Visites escolars: 

Almenys una visita, entre els 6 i els 10 anys 
de totes les escoles del territori a les 
empreses agropecuàries catalanes. 
 
A més de conèixer el dia a dia dels centres 
de treball rural visitats, els amfitrions 
explicarien als nens la importància del 
sector primari per a què arribin els aliments 
a taula, de preservar les espècies vegetals i animals autòctones, de cuidar i valorar als 
productors als aliments i de com, d’aquesta manera també es contribueix a la cura del 
planeta. 
 

2. Casals i colònies de vacances: 
La idea és que els nens participin, per grups, en alguna tasca diària del camp, granja, 
celler o obrador acollits al projecte més propers a l’allotjament dels nens, durant la seva 
estança de casal o colònies. 
 

3. Edició d’un còmic infantil amb periodicitat anual: 
Amb el títol “Herois a pagès” sobre les fantàstiques aventures dels nens de pagès que 
juguen amb els nens vinguts de la ciutat per vacances. Cada nen que visita una explotació 
agroalimentària rep el darrer exemplar publicat. 
 

4. Producció de la sèrie infantil de TV3 “La colla del poble”: 
Un programa infantil que mostra el dia a dia de l’explotació agrària o ramadera on viu, a 
través de la seva mirada, i com es relaciona amb els altres nens de pagès i els adults. 

 

Educació infantil 
en el món rural i 
la paritat de 
gènere 
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