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NOTA DE PREMSA 
 

 

 

Terra de dones. Pageses de Catalunya – NOVETAT EDITORIAL 

 

 

La periodista Laura Saula dóna veu  i 

fa visible la vida de vuit dones pageses 

del nostre territori 

 

 

 

Hi ha una nova revolució en l’agricultura, 

un dels puntals de la qual és la incorporació  

de la dona com a entitat visible en tot el procés. 
 

Catalunya és un poble de pagesos. Casa i terra. D’aquí surt tot. D’aquí evoluciona tot i tothom. 

Bona part d’aquesta realitat, que sovint s’oblida o no es valora prou, té la part més lluminosa 

(per ser-hi absent) en un dels seus pilars fonamentals: les dones pageses. Treballadores dins i 

fora de casa. Superwomen sense paper a la història. Mancades d’història en la història del 

país. 

Sense dones no hi ha món rural ni món marítim: no hi ha societat 
Teresa Jordà i Roure al pròleg 

 
El llibre Terra de dones és una oportunitat per parlar amb vuit dones pageses de diverses 
generacions d’arreu, des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Pirineu, que expliquen les seves 
històries personals, inquietuds i visió del món rural. Una mostra clara i senzilla, però profunda, 
que permet plantar-les a la terra, a la física, la de la feina, la de l’esforç, però també a la terra 
com a paisatge humà que defineix un país.  
 
Terra de dones compta amb els pròlegs de Teresa Jordà i Roure i Meritxell Serret i Aleu, les 
primeres conselleres d’Agricultura dones del nostre país. 
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Els textos van acompanyats amb fotografies del fotoperiodista Jordi Borràs, qui capta 
l’essència de les nostres pageses en la seva quotidianitat.  
 

Les vuit històries de dones pageses que s’hi recullen mostren  
el compromís de totes elles per ser protagonistes de les seves vides 

Meritxell Serret i Aleu al pròleg 
 
 

Les nostres protagonistes són: 

Judit Sogas Sànchez – Celler de vi ecològic a Rubió de Baix  (Noguera) 

Carla Albareda Corbella – Granja de vedells a Montmaneu (Anoia) 

Ester Gomis Fortuny – Cultiu d'avellaners, oliveres i ametllers a  Vilallonga del Camp 

     (Tarragonès) 

Maria Àngels Prat Freixas – Granja de vaques de llet a Franciac (Selva) 

Maria Casoliva Zaldo – Pomes ecològiques i cria de conills a Sanaüja (Segarra) 

Marta Borràs Fernández – Granja de porcs ecològics a Solsona (Solsonès) 

Maite Pallarés Carré – Oli i horta ecològica a El Perelló  (Baix Ebre) 

Teresa Torner Pujol – Agricultura i ramaderia ecològica a Fontanals de Cerdanya 

     (Cerdanya) 

 

Disponibilitat per a entrevistes 

 

 

L’AUTORA 

Laura Saula Tañà (Barcelona, 1986) es va llicenciar en 

Periodisme el 2008 (URL) i des d’aleshores ha fet de 

periodista freelance per a diferents mitjans, com el diari Ara, 

el magazín LA MIRA, la revista Capçalera o el suple-

ment Lifestyle. Uns mitjans on sempre ha intentat plasmar 

allò que no acostuma a sortir als grans titulars: la vida de les 

persones, els mons particulars, sovint anònims, que 

s’amaguen darrere de la senzillesa del dia a dia. Actualment 

també forma part de la Junta de Govern del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya.  

 

https://www.lamira.cat/

