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TORTOSA V. Adell

El món rural ebrenc té una pre-
sència i una participació força bai-
xa de dones. Així ho ha detectat el
primer estudi Situació de la dona al
món agrari de les Terres de l’Ebre,
que ha analitzat el grau de repre-
sentació de la dona als principals
organismes i entitats agràries del
territori. Ho ha fet a través de qua-
tre eixos: la titularitat de les explo-
tacions agràries, les persones ins-
crites als censos electorals de les
cambres agràries del territori, els
socis a les cooperatives agrícoles i a
les seues juntes directives, i les per-
sones donades d’alta als sindicats
agraris.

A grans trets, l’informe, que ha
sigut elaborat per l’estudiant de
quart de Ciències Polítiques i de
l’Administració de la Universitat de
Barcelona, el xertolí Roger Aviñó,
conclou que la presència de les do-
nes en les juntes directives de les
cooperatives és “molt baixa”. En
aquest sentit, l’informe assenyala
que en cap dels eixos estudiats
s’arriba al 50 % i que això “deixa
entreveure un món rural on en-
cara manca un grau important
de consolidació de les polítiques
públiques adreçades a corregir
les tendències que provoquen la
desigualtat”.

MINSA REPRESENTACIÓ ALS
ÒRGANS DE DIRECCIÓ Un dels

àmbits de l’estudi on la xifra de do-
nes és més baixa és als òrgans di-
rectius. I és que només un 7 % de
l’equip directiu de les entitats agrí-
coles són dones; això suposa que
de 452 membres totals, només 32
són directives. Pel que fa al nom-
bre de sòcies, poc més del 30 %
dels socis pertanyen al sexe feme-
ní. Això suposa que de les 12.306
persones sòcies de les diferents en-
titats, només 4.213 són dones. 

Aquestes dades són, a més, molt
baixes si tenim en compte la quan-
titat de dones pageses en actiu o
propietàries de terres. Sobre aquest
aspecte, el director dels serveis te-
rritorials d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR) a les Terres de
l’Ebre, Toni Espanya, assenyala que
aquestes xifres tan baixes no es
corresponen, en cap cas, amb el
percentatge de dones pageses o
propietàries de terrenys. “El 7 %
de dones membres de les juntes
de cooperatives dista bastant del
17 % de pageses en actiu”, diu
Espanya, tot afegint-hi que “enca-
ra hi ha marge per recórrer”.

La propietat femenina de les ex-
plotacions “és més elevada del
que es podia preveure en princi-
pi”, segons ha apuntat Espanya.
Així un 24% dels propietaris de
camps i explotacions són dones.
No obstant, aquesta xifra baixa fins
poc més del 17 % si tenim en
compte també les dones que són
realment pageses i productores. 

CASOS CONTRARIS L’estudi
també detecta casos contraris,
com la Cooperativa Agrícola La Gi-
nesta de Ginestar, l’Agrícola d’Ull-
decona o el Grup Olivarer, també
d’Ulldecona, on més de la meitat
dels socis són dones, quan de mit-
jana aquesta xifra no supera el
34 %. 

Aquest informe, avalat pel de-
partament d’Agricultura Alimenta-
ció i Acció Rural de les Terres de l’E-
bre, és el primer d’aquestes carac-
terístiques que es fa a Catalunya ,
per aquest motiu no es pot compa-
rar amb cap dels altres territoris. 

Les dones, excloses dels equips directius
de les cooperatives agràries ebrenques

ESTUDIS Només un 7 % de les persones de les juntes són directives

Les dones tenen una presència molt minoritària als principals organis-
mes i entitats agràries de les Terres de l’Ebre. Així ho conclou un estu-
di sobre la situació de la dona al món agrari del territori. Segons
aquest informe, a les juntes de les entitats agràries només un 7% dels
membres són dones. La xifra puja fins al 34 % si mirem el nombre de
sòcies de les cooperatives i associacions.

El Consell Regulador de la DO Terra Alta
qualifica com a “excel·lent” la collita 2009

La comissió rectora del Consell Re-
gulador de la Denominació d’Origen
Terra Alta va acordar el 24 de maig
atorgar la qualificació d’”excel·lent” a
la collita 2009, valoració que no es
donava des de la collita 2001. Segons
el Consell, les condicions particulars
de l’anyada i l’òptim estat fitosanitari
de la verema han fet possible l’assoli-
ment de la màxima qualificació, que
evidencia que les característiques sen-
sorials dels vins d’aquesta collita so-
bresurten significativament respecte a
les anteriors. La decisió del Consell ha
sigut unànime i ha posat l’accent en
el fet que s’ha assolit la puntuació
més alta des que el 2004 es va im-
plantar el nou sistema de qualificació
a la DO.

La collita 2009 ha tingut dos parti-

cularitats destacables des del punt de
vista agronòmic: “un règim tèrmic
més elevat i un estrès hídric més acu-
sat respecte a la collita 2008 i a la mit-
jana de la dècada”. Tot i així, el
desenvolupament vegetatiu de les
vinyes ha sigut l’adequat i la verema
ha gaudit d’un estat fitosanitari “im-
pecable”, segons expliquen des de la
DO Terra Alta. 

L’organisme ha recordat que tant
les bones pràctiques vitícoles i enolò-
giques com la garantia del Consell
són suficients per preservar la qualitat
dels vins DO Terra Alta en qualsevol
collita. No obstant, els vins obtinguts
de collites amb qualificació molt bona
i excel·lent presenten una major lon-
gevitat i caràcter, ja que tenen una
composició més equilibrada. 

Breus

Emili Castellà renova quatre anys més com a
president de l’Associació d’Empresaris de l’Ebre

L’empresari tortosí Emili Castellà
ha renovat per quatre anys més
com a president de l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre (AECE).  Aquest serà el seu
tercer mandat. Malgrat que les elec-
cions estaven convocades per dijous
17 de juny, com que només s’hi va
presentar una candidatura única, no
van ser necessàries. 

A la candidatura encapçalada per
Castellà hi figuren noms com Ferran
Sebastià, de Sebastià Assessors, Lau-
ra Taberner, de Talleres Julio Roc, o
Josep A. Monllaó, del Col·legi d’A-
gents Comercials de Tortosa. Funda-
da el 1997, l’AECE representa prop
de 200 empreses i sis gremis empre-
sarials de les quatre comarques de
l’Ebre.
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PROPIETÀRIES

Prop de 1.500 productors de cítrics reben 3,7 M€
de l’ajut a la producció per a transformació

Prop de 150 productors de cítrics,
la majoria de les Terres de l’Ebre, han
rebut un total de 3,7 M€ del departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Ac-
ció Rural (DAR) com a part dels ajuts
transitoris a la producció destinada a
la transformació.  Aquest ajut és tran-

sitori durant dos campanyes fins a la
incorporació del sector dels cítrics al
pagament únic, que s’ha produït du-
rant aquest any 2010. Amb aquest
ajut s’aconsegueix que els cítrics per a
la comercialització en fresc s’adapten
a la demanda. 
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CURSOS i SEMINARIS

Dies: 21 d’octubre del 2010
Horari: de 9 a 14 h i 15.30 a 18.30 h.
Durada: 8 hores
Lloc: seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa.
Preu inscripció: 350 euros
Per a més informació i/o inscripcions: Josep Miralles, Consell
Comarcal del Baix Ebre (tel. 977 445 308, a/e: enpe@baixe-
bre.cat). Imma Benet, Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa (Tel. 977 441 537, a/e: tortosa@cambra-
tortosa.com).
Amb el suport de: 

Objectius:
- Presentar, analitzar i valorar la complementarietat dels dos àmbits
de la gestió: gestió estratègica i gestió operativa.
- Entendre les diferències i el valor aportat per cadascun.
- Assumir la responsabilitat del director propietari en la gestió estra-
tègica.
- Presentar les solucions organitzatives per a implantar la gestió
estratègica en l’àmbit de la pime familiar.
- Preparar l’empresa per fer front posteriorment als conceptes i
metodologies per a desenvolupar el seu pla estratègic.

Continguts:
- Anàlisi i diagnòstic sobre la situació de les pimes familiars. Els set
pecats capitals en la pime familiar.
- La gestió estratègica.

- Tipus de gestió i la seua relació.
- Anàlisi, problemes complexos i presa de decisions.
- Exercici sobre la presa de decisions en l’equip. Cas pràctic.
- Evolució dinàmica competitiva.
- Funció directiva en la pime familiar.

Participants
- Fundadors i propietaris de pimes familiars interessats a potenciar
la capacitat de l’empresa en el futur.
- Successors en la direcció i propietat d’empreses familiars involu-
crats en la seua gestió i preocupats per establir una estratègia que
en permeta la viabilitat i el creixement futur.
- Directius no familiars en l’àmbit de la pime familiar responsables
i involucrats en la presa de decisions per a mantindre i potenciar la
capacitat competitiva de l’empresa.

CURS
Introducció a la gestió estratègica

CURS ENPE      Hi col·labora: ESADE


