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El sindicat Unió de Page-
sos (UP) ha tornat a guanyar 
les eleccions agràries. Amb 
4.063 vots, que representen 
un 55,04% del total, aquesta 
és la setena vegada consecuti-
va que l’organització liderada 
per Joan Caball s’imposa en 
aquests comicis, que determi-
nen la representativitat de les 
organitzacions professionals 
agràries als òrgans coŀlegiats 
de l’Administració.
Com fa cinc anys, el segon 
lloc en els comicis l’ha ob-
tingut JARC, amb 2.226 vots 
(30,15%), seguits dels altres 
dos sindicats que no han ob-
tingut representació als òr-
gans de l’Administració, Asa-
ja amb 821 vots (11,12%) i UPA 
amb 190 vots (2,57%).
Des del Departament d’Agri-
cultura han valorat de manera 
“satisfactòria” la participació 
en les primeres eleccions que 
s’organitzen 100% de forma 
telemàtica, malgrat que han 
caigut 17 punts respecte del 

1996. Segons dades del go-
vern, entre dijous i divendres 
han votat 7.382 persones, un 
35,83% del cens electoral.
Amb els resultats electorals ja 
a la mà, Joan Caball, coordina-
dor nacional d’UP, va valorar 
de manera molt positiva el 
desenvolupament dels comi-
cis, malgrat les incidències 
que es van registrar dijous, 
durant la primera jornada 
electoral, en què es va haver 
d’aturar la votació més de 
tres hores per un problema 
informàtic. 
En el seu discurs després de 
proclamar-se vencedors, el 
líder d’UP va posar alguns 
temes prioritaris per encarar 
el futur de la pagesia sobre la 
taula, com que s’aturi la “de-
predació” del territori agrícola 
per instaŀlar sistemes energè-
tics (en referència a la polèmi-
ca que hi ha per la tramitació 
de parcs solars i eòlics arreu de 
Catalunya) o que s’aposti pels 
productes de proximitat com 
a mostra de “respecte per al 
medi ambient”.
Des de JARC, el seu president, 
Joan Carles Massot, va posar 
en relleu l’augment de suport 

que ha assolit el sindicat en 
aquests comicis, que ha pujat 
un 3% el percentatge de vot. 
Massot va recordar les priori-
tats que l’agrupació té de cara 
al futur, com la professiona-
lització del sector agrari i el 
relleu generacional.

Fracàs del sistema

Qui va fer un discurs més crí-
tic en la valoració dels resul-
tats va ser Cecília Castelló, 
secretària d’Asaja a Catalu-
nya. Castelló va recordar que 
el sindicat ha presentat un 

recurs contenciós adminis-
tratiu contra la convocatòria 
electoral, perquè considera 
que “s’han vulnerat els drets 
de votació dels pagesos”. “Ens 
hem sentit com conillets d’ín-
dies”, va dir la secretària, i va 
afegir que “és patètic que di-
guin que estan satisfets amb 
la participació”.
UPA, l’altre sindicat junta-
ment amb JARC que no ha ob-
tingut representació agrària, 
també va qüestionar la parti-
cipació, assegurant que el vot 
telemàtic “és un fracàs”.
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Unió de Pagesos es 
manté com a sindicat 
majoritari al camp català
// RESULTAT La formació guanya per setena vegada les eleccions agràries, 
compartirà representació amb JARC, i Asaja i UPA queden fora

Eva López
Vilafranca

VALOR AFEGIT

M’agrada la història. Sobretot, tot el que està relacionat amb l’edat mitjana. Em fascina 
aquesta època: el que vivien, el que creien i, sobretot, la seva visió particular del món. 
També la manera com feien l’art de la guerra. En aquest cas, l’edat mitjana va ser un punt 
interessant en què va començar a tenir un pes específic la cavalleria pesada com a arma 
principal al camp de batalla.
El procés va tenir inici en l’antiga Roma, en les seves últimes etapes, als voltants del segle 
V, quan els soldats van començar a anar muntats sobre cavall amb les típiques proteccions 
metàŀliques anomenades armadures. Però va ser en les croades on aquestes unitats de com-
bat tenien una manera molt particular de combatre davant les tropes enemigues. Per als 
croats, la cavalleria pesada tenia una importància cabdal, ja que tenia la capacitat de trencar 
les formacions enemigues i aniquilar-les un cop l’enemic estava desorganitzat. També hi 
havia la infanteria –la lleugera i la pesada, depenent del tipus de vestimenta i protecció que 
portaven. Com és normal en aquests casos, la seva finalitat era la de donar suport.
Però la major part de les vegades, la cavalleria menyspreava la infanteria, fins al punt de 
no comptar amb ells quan es realitzava un plantejament del combat. En aquest cas, la falta 
d’organització i coordinació entre totes dues, la mancança d’entrenament i les discrepàn-
cies entre els seus responsables –que no tenien cap tipus de comandament únic– provo-
caven desastres.

Al mateix temps, les formacions musulmanes disposaven de millor coordinació i entrena-
ment i també de major mobilitat, entre altres, i amb les seves tàctiques provocaven que 
els croats no aconseguissin els objectius.
Però segurament la pregunta que us feu és: “Què té a veure una història de l’edat mitjana 
amb un article enfocat al món empresarial i la seva gestió?”.
Descoordinació entre departaments, menyspreu freqüent als companys, desobediència, el 
fet de no tenir un comandament únic (tothom mana), anar a la teva trepitjant els altres, 
discussions per no saber exactament on anar i moltes altres xacres i decisions que es prenen 
a la babalà, sense tenir la informació correcta. La llista és molt llarga.
Us sona, això? Som al segle XXI. S’han canviat armes per tecnologia, per maneres diferents 
de fer les coses, però en el fons possiblement no hem canviat tant.
A les croades, es tractava de gestió de persones al camp de batalla. Avui en dia, es tracta de 
la gestió de les persones en entorn empresarial.
El nivell de coneixement que tenien llavors no té res a veure amb la informació que tenim 
actualment, i possiblement els hem de perdonar per la seva situació i l’època que van viure. 
Però avui en dia ja no hauria de ser tan habitual, no creus?
Durant les properes setmanes explicaré històries, petites píndoles formatives, per tal que 
la història no es repeteixi. Estàs a punt?

Ezequiel Martí
              Coach executiu, mentor de negocis i escriptor 

info@ezequielmarti.com
LA HISTÒRIA ES REPETEIX
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El Penedès, referent d’innovació del sector alimentari

Una selecció de marques del 
Penedès seran exponents d’in-
novació al Primer Congrés de 
Màrqueting Gastronòmic de 
Catalunya, que tindrà lloc del 
28 al 30 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. La jornada inaugural 

del Gurmet.cat comptarà amb 
les intervencions de destacats 
personatges com la xef Carme 
Ruscalleda, que farà una po-
nència centrada en el turisme 
gastronòmic. Ramon Novell, 
de Cafès Novell, Josep Amet-

ller, d’Ametller Origen, o Mi-
reia Torres, de Família Torres, 
també intervindran en el con-
grés. Aquesta primera jornada 
serà oberta a tots els públics, 
amb inscripció gratuïta. Caldrà 
reservar plaça amb antelació.

Alt Penedès

Som Energia Coop impulsa el projecte EOS SOLAR 2

Eos Solar 2 és una de les com-
pres coŀlectives de Som Ener-
gia Coop, en aquest cas impul-
sada pels Grups Locals de l’Alt 
Penedès i el Garraf. L’objectiu 
d’aquesta compra coŀlectiva és 
que les persones sòcies de Som 

Energia puguin adquirir una 
instal·lació fotovoltaica d’au-
toproducció amb una empresa 
instaŀladora “solvent i en les 
millors condicions”. Per a més 
informació es pot consultar 
l’adreça blog.somenergia.coop.

El coach executiu, mentor 
de negocis i escriptor sadur-
ninenc Ezequiel Martí inicia 
en aquesta edició del 3d8 una 
coŀlaboració d’articles men-
suals que anirà publicant al 
setmanari sobre temes d’em-
presa. Amb el títol de ‘Valor 
afegit’, Martí comença avui 
el primer de la sèrie d’articles 
que sortiran el darrer diven-
dres de cada mes. Excepcio-
nalment, aquest primer ar-
ticle es publica el primer dia 
d’abril i en dijous.
Encara que ha desenvolupat 
una part de la seva carrera 
en el món alimentari, Eze-
quiel Martí es dedica des de 
fa molts anys a la mentoria 
de negocis i gestió de perso-
nes en les organitzacions. Ha 
escrit el llibre ¿Cuándo perdí 

las llaves?, obra de narrativa 
empresarial, i té un programa 
de ràdio amb el mateix nom 
al web www.radiocreactivi-
dad.es, on cada dilluns a les 
8h tracta temes d’actualitat 
empresarial donant eines als 
empresaris i emprenedors 
per fer-los la vida més fàcil. 
Membre d’AECOP i ASESCO, 
Martí és partner de TTI Succes 
Insight i un certificat de Mars-
hall Goldsmith. 
Actualment està immers en 
un projecte empresarial on, 
de manera senzilla i junta-
ment amb els seus coŀlabo-
radors, ajuda a mantenir i 
augmentar les vendes de les 
empreses, millorar la pro-
ductivitat i rendibilitat mit-
jançant un mètode de gestió 
empresarial financer i de ven-
des estructurat potenciant el 
lideratge i les competències 
dels mànagers.
S’hi pot contactar a info@eze-
quielmarti.com.

3d8
Vilafranca
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Ezequiel Martí, nou 
coŀlaborador del 3d8
// MENSUALMENT El coach publicarà 
articles sobre temes d’empresa
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