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Presentació

El cicle «La desigualtat femenina segons 
els in di cadors universals de gènere per 
al desenvolupament social» és fruit d’una 
inquie tud personal, ja manifestada en el 
meu discurs inaugural de la IX legislatura, 
com a primera dona que accedia a presidir 
el Parlament de Catalunya. Tenia la voluntat 
de fer servir la meva posició per a incidir en 
qüestions referents als drets de les dones, 
i també per a ajudar a visibilitzar les dones 
i el talent femení. I aquesta inquietud s’ha 
traduït en l’impuls d’una celebració del 8 
de març més participativa, comptant amb 
l’aportació de testimonis de dones sovint 
desconegudes per al gran públic, però amb 
històries que mereixen que s’expliquin. I 
també s’ha traduït en la participació en ac-
tes al Palau del Parlament i arreu del país 
fent costat a diverses iniciatives que pro-
mouen la millora de la qualitat de vida i la 
projecció de les dones. 

El fil conductor d’aquest cicle ha estat l’apoderament de les dones, per a fer-les 
protagonistes de les seves vides, perquè es puguin realitzar plenament en totes 
les manifestacions de la quotidianitat: món laboral i professional, món cultural, 
vida familiar i lleure.

Precisament aquest ha estat el sentit d’aquest cicle, en la línia de fomentar la 
perspectiva de gènere (article 41 de l’Estatut), per a la qual cosa hem comptat 
amb l’aportació de moltes dones, i de l’Institut Català de les Dones i altres ins-
tàncies, i també amb la complicitat de les diputades, especialment les dues pre-
sidentes de la Comissió d’Igualtat de les Persones, Neus Munté i Marta Ribas, a 
la IX i la X legislatures, respectivament.

M’alegro de constatar que s’ha treballat, i molt, durant el cicle, que ha coordinat 
i im pulsat l’Anna Mercadé de manera inestimable; que s’hi han teixit xarxes que 
perduraran, i que s’hi han creat relacions d’amistat i de complicitat, que són uns 
dels pilars clau per a apoderar les dones. I, certament, aquestes xarxes, aquestes 
relacions i les conclusions que presentem són els assoliments més rellevants i 
agraïts del cicle.

Vull cloure aquestes línies proclamant que, a més de la bel·ligerància exigible 
contra tota forma de maltractament, de violència i de discriminació envers les 
dones, de to tes les edats, la societat no es pot permetre el luxe de malbaratar 
tant de talent femení. Resta molt per fer encara, malgrat el trajecte recorregut: cal 
molta tasca de conscienciació i de reivindicació, perquè necessitem acostar-nos 
a horitzons de justícia.

En el moment històric que ens toca viure i protagonitzar, quan tenim a les nostres 
mans assolir la Catalunya que volem fer, queden clares les opcions d’equitat i 
les exigències de dignitat que tenim pel que fa als drets de les dones. No hi ha 
excuses per a la renúncia o la indolència. I no es tracta de demanar almoina, sinó 
de fer justícia.

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament (IX i X legislatures)
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Introducció

1. Filosofia

Com a criteri general, el Parlament de Catalunya ha optat per una línia d’obertura 
a la societat, de transparència i d’accessibilitat. La Presidència del Parlament ha 
reforçat aquesta línia d’obrir les portes del Parlament, tot apropant la política als 
ciutadans, especialment a les dones.

Conscients que la participació de les dones en les entitats i en l’anomenada so-
cietat civil és minsa i que aquesta és una de les mancances importants per a afa-
vorir l’apoderament de les dones, és a dir: el procés pel qual adquiriran o rebran 
els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials, 
volem fer el possible per avançar en aquesta línia, en coherència amb una visió, 
una missió i uns valors:

– Visió. El Parlament és la institució que representa democràticament el poble de 
Cata lunya i, per tant, és important que fomenti la participació ciutadana en els 
afers públics, i també posar en debat els temes que, per la rellevància social que 
tenen, caldria tractar públicament.

– Missió. Sabent i coneixent que les dones són més de la meitat de la població i 
que, per diverses raons (conciliació, discriminacions laborals, etc.), no tenen les 
mateixes oportunitats que els homes, hem volgut engegar algunes actuacions 
per tal de promoure’n la visibilitat, el benestar i la participació. Entenem que un 
avenç en aquesta matèria comportaria el desenvolupament de tota la nostra so-
cietat, tant per l’enriquiment que poden aportar les dones com pel paper motor, 
educatiu i transmissor social que tenen.

– Valors. Els valors que volem fomentar són: l’equitat, la coherència, la transpa-
rència, l’ètica, el treball, l’esforç i el compromís social per tirar endavant el país. 
Per tot això, hem de comptar amb tota la població i, especialment, amb les dones, 
com a portadores d’uns valors clarament humanistes i solidaris i especialment 
sensibles amb la cooperació, la creació de vida, l’amor i la cura dels més pròxims.

2. Fil conductor

És en aquest sentit que s’ha dut a terme un cicle de conferències i debat per a 
informar i aprofundir sobre la situació de les dones a casa nostra. Des del Par-
lament tenim la responsabilitat de vetllar per lleis justes, que siguin adequades i 
útils i que aportin al nostre país una millora substancial del desenvolupament dels 
drets humans i del progrés social i econòmic. Cal actuar, certament, però d’una 
manera reflexiva i fonamentada, amb coneixement de causa. La garantia i el fo-
ment dels drets de les dones no s’escapen d’aquesta lògica a l’hora d’enfocar 
l’activitat legislativa.

Aquest cicle ha tingut un fil conductor: els indicadors universals de gènere per 
al desenvolupament social. És a dir, hem pretès conèixer i donar a conèixer la 
situació de les dones en els diferents àmbits que ens marca l’índex de la desi-
gualtat de gènere (IDG), i que són els indicadors que es treballen a tots els estudis 
internacionals sobre aquesta matèria.

L’índex de la desigualtat de gènere, que és bàsic per tal que es compleixi l’índex 
de desenvolupament humà, reflecteix els desavantatges de les dones en tres 
dimensions fonamentals: la salut reproductiva, el mercat laboral i l’apoderament. 
L’índex mostra, precisament, la pèrdua del desenvolupament humà i social, cau-
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sada per la desigualtat existent entre els èxits de les dones i els dels homes en 
aquestes dimensions.

L’índex de la desigualtat de gènere, que es fonamenta en diferents dades inclo ses 
en les principals bases de dades públiques dels principals organismes internacio-
nals (UNESCO, Nacions Unides, UNICEF, entre altres), és rellevant políticament 
en la mesura que revela les disparitats de gènere en salut, en mercat laboral i en 
apoderament en 146 països i ajuda els governs i altres organismes a comprendre 
les esquerdes existents entre les dones i els homes. L’IDG, com altres indicadors 
universals, està limitat per la necessitat de la comparació internacional, però pot 
ésser utilitzat i adaptat fàcilment a nivell internacional i local. La intenció del cicle 
és fer-hi una aproximació respecte a la situació al nostre país, tot tenint present 
que els seus components són els següents:

Tot i que a Catalunya estem en un bon nivell, encara hi ha aspectes que cal millorar 
i que podem millorar, sobretot si en prenem consciència i actuem conseqüentment.

La fita de la coresponsabilitat o la conciliació és un dels punts clau i exerceix una 
influèn cia transversal, perquè incideix en tots els àmbits temàtics. Malgrat que 
s’hauria de prendre com a tema d’interès social i responsabilitat compartida dels 
homes i de les dones, som conscients que avui incideix més plenament en la 
llibertat i l’autonomia de la dona, i que l’afecta negativament.

Així, a part de la coresponsabilitat, que, tal com hem palesat, afecta tots els 
àmbits, la qüestió fonamental és el mercat laboral i la pèrdua del talent femení 
(professional, social, polític) a la nostra societat. Per això, vam decidir iniciar el 
cicle amb aquesta temàtica, sota el títol de «Dona: Economia, Treball i Empresa», 
i enfocada i desenvolupada des d’una perspectiva positiva i tenint en compte els 
aspectes següents: igualtat d’oportunitats, igualtat salarial, participació en pro-
fessions tècniques i tecnològiques, i presència en nivells de direcció i de consells 
d’administració de les empreses.

3. Metodologia

La metodologia de treball ha estat per mitjà de reunions de grup (focus-group) i 
taules rodones. Les reunions de grup s’han fet amb persones expertes en cada 
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àmbit a partir dels temes de reflexió més importants de cada sessió. Normalment 
han estat grups d’entre deu i quinze dones. En alguns temes hem fet, a més, una 
taula rodona pública amb quatre dones expertes.

S’han fet les sessions següents: 

Dona: Economia, Treball i Empresa (taula rodona) 1 d’octubre de 2012
Dona i Món Rural (reunió de grup) 30 d’octubre de 2012
Dona i Salut (reunió de grup) 26 d’abril de 2013
Dona i Salut (taula rodona) 28 de maig de 2013
Dona i Ciutadania (reunió de grup) 30 de setembre de 2013
Dona i Participació Ciutadana (reunió de grup) 28 d’octubre de 2013
Dona i Poder (taula rodona) 25 de novembre de 2013
Dona: Ciència i Tecnologia (reunió de grup) 23 de març de 2015
Dona: Educació, Cultura i Mitjans de Comunicació 13 d’abril de 2015
(reunió de grup)

Ha estat un treball col·laboratiu de totes les participants d’acord amb la trans-
missió de coneixement voluntària i generosa, amb l’únic interès d’aportar eines 
de millora per a la situació de les dones a Catalunya i, consegüentment, per al 
conjunt de la societat.

De totes les sessions han estat extretes, a tall de conclusions, dades, reflexions 
i propostes, que, degudament sistematitzades, són objecte de presentació en 
aquesta publicació.

4. Temes i conclusions

Les matèries abordades al llarg de les sessions han estat les següents:

– Economia, treball i empresa
– Món rural
– Salut
– Ciutadania, participació ciutadana i poder
– Ciència i tecnologia
– Educació, cultura i mitjans de comunicació

Hem pogut constatar un fil conductor de totes les aportacions, fonamentat en 
una necessitat de crear les bases per a configurar una nova societat on sigui 
possible desenvolupar-se professionalment, personalment i emocionalment; on 
el més important siguin les persones i on, per tant, l’educació, la sanitat, l’entorn 
i la creació de vida i la cura tinguin un pes rellevant, i on es respectin els cicles de 
vida de les dones.

La diferència no ha d’ésser desigualtat, de la mateixa manera que no es pretén 
una igualtat uniformitzadora: no es tracta de superar l’hegemonia masculina im-
posant una feminització de la societat, sinó d’harmonitzar i enriquir la societat, 
posant en valor plenament el que representen i són les dones.

Conclusions de cada sessió de treball

1. Economia, treball i empresa

Filosofia:

1) Entre tots els canvis de paradigmes, de models i de sistemes econòmics, po-
lítics i socials d’aquests darrers anys, també s’està ensorrant el cor del sistema 
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patriarcal, basat en el predomini (quan no directament en el domini) dels ho-
mes sobre les dones, tant en el si de les famílies com en les empreses i a les 
organitzacions. Aquest fet és la causa que tot el que és «vida pública» sigui vist 
en clau masculina i segons el cicle de vida masculí. És per això que les carreres 
professionals de les dones es troben amb múltiples entrebancs i obstacles si vo-
len ésser mares, ja que el mercat de treball penalitza la maternitat.

2) Les dones aquí a Catalunya han treballat sempre: al camp, a l’artesania, al co-
merç i, des de la revolució industrial, a les fàbriques. Ara bé, sense drets, ni títols, 
ni formació. Durant molts anys tenien prohibit formar-se en oficis artesanals, anar 
a l’escola o entrar a la universitat. A Catalunya, històricament parlant, les dones fa 
pocs anys que han entrat en el mercat de treball regulat en tots els sectors, oficis 
i ocupacions. Durant el franquisme, quan les dones que treballaven es casaven, 
els donaven el dot i les acomiadaven de les empreses perquè anessin a cuidar el 
marit i els fills.

3) Aquesta entrada massiva al mercat laboral ha estat sobretot des dels anys 
vuitanta del segle XX, i paral·lelament a l’entrada a les universitats i a la formació 
professional. Tanmateix, aquesta entrada no ha estat acompanyada de les trans-
formacions necessàries que s’han fet a la majoria de països de la Unió Europea 
(horaris europeus, serveis gratuïts d’escoles bressol i parvularis, serveis de pro-
ximitat, serveis a la gent gran, etc.). Ni tampoc s’ha fet cap canvi cultural profund 
per tal que els homes assumissin també la responsabilitat de la paternitat i la cura 
dels dependents. Aquesta situació ha creat grans desequilibris. Les dones han 
sortit de la «llar» per a ésser independents econòmicament i els homes no han as-
sumit la quota de responsabilitat. Elles s’han preparat per fer carrera professional 
(són el 60% de les persones llicenciades i graduades), però el mercat de treball 
les sanciona quan volen ésser mares i fins i tot abans d’ésser-ho.

Per tant, avui continua essent molt rellevant i urgent parlar de la situació de la 
dona en el mercat de treball, en el món de l’empresa i com a actiu econòmic de 
la societat. La situació de les dones en el mercat laboral ha estat marcada per les 
circumstàncies següents:

– Segregació horitzontal. Els sectors laborals i professionals estan encara forta-
ment dividits en dues parts molt clares: uns sectors molt feminitzats i d’altres molt 
masculinitzats. I, així, les dones es concentren principalment en serveis, sanitat, 
ensenyament, administració pública i comerç. Altres sectors estan molt masculinit-
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zats, com l’enginyeria, la construcció i totes les tecnologies. Però, a més, a les em-
preses també hi ha una gran segregació entre els treballs i ocupacions dels homes 
i els de les dones. Els feminitzats són menys valorats econòmicament i socialment.

Aquesta segregació s’inicia en l’orientació professional de les noies i dels nois a 
l’hora de triar estudis.

– Segregació vertical o sostre de vidre. És la que existeix a la societat i al mercat 
laboral. A mesura que es puja la piràmide cap al vèrtex dels que manen i deci-
deixen, hi ha més homes i menys dones. Elles formen un exèrcit de dones que 
curen, eduquen, cuiden, netegen, mentre els homes porten la direcció i la presa 
de decisions de les empreses.

Els prejudicis, uns sistemes de creences ancestrals i una cultura obsoleta de les 
empreses fan que es valori més la presència que el treball per objectius, i són una 
de les causes fonamentals del sostre de vidre i que als consells d’administració i 
a l’alta direcció no hi hagi dones. La qual cosa també passa en les organitzacions 
empresarials i en la societat civil.

– Desigualtat salarial. A la Unió Europea hi ha una desigualtat salarial que va del 
30% al 7%. Estudis recents a Catalunya indiquen que hi ha entre un 19% i un 
22% de diferència salarial a favor dels homes.

– Precarietat laboral. Elles són les que tenen els contractes més precaris i els 
contractes a temps parcial (90%), per raons de conciliació.

En el mateix sector o empresa, les tasques assignades a les dones estan menys 
pagades i pitjor valorades.

Aquestes són les causes de la pobresa femenina, que afecta la independència 
econòmica, la capacitat adquisitiva i les pensions de les dones.

– Doble jornada: família-treball. El fet que no hi hagi coresponsabilitat en la mater-
nitat i la paternitat, en la cura dels dependents i en les tasques de la llar fa que la 
dona continuï assumint el rol que se li ha assignat històricament. Això perjudica la 
seva carrera professional, el seu poder adquisitiu, la seva independència econò-
mica i la seva salut psíquica, física i mental. A més, ocasiona un greu perjudici a 
la societat, per la pèrdua de talent femení i el mal exemple per a les generacions 
futures.

– La precarietat en l’economia submergida està bàsicament protagonitzada per 
les dones.

– Pel que fa a la immigració, cal denunciar que les dones immigrades tenen menys 
oportunitats i estan més discriminades.

– La feminització de la pobresa continua i augmenta en la mesura que la dona 
envelleix.

– Cal que es quantifiqui el treball reproductiu (de cura de les persones i de treball 
domèstic).

Pel que fa al món de l’empresa, en els darrers anys hi ha hagut un avenç molt im-
portant quant a la participació de les dones en el sector de l’emprenedoria. Avui 
gairebé representen el 40% de les empreses que es creen. Aquest és un actiu 
molt important, que convé posar en valor.

Conclusions:

Els temes més importants debatuts pel que fa al món de l’economia, el treball i 
l’empresa han estat els següents:
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1. La necessària independència econòmica de les dones.
2.  El treball reproductiu assignat generalment a les dones i que no està quantificat 

econòmicament.
3. La segregació horitzontal i vertical del mercat de treball.
4. La bretxa salarial.
5. El sostre de vidre.
6. La precarització dels contractes de treball de les dones.
7. La manca d’apoderament de les dones.

Aquesta piràmide és la trajectòria professional de l’home i la dona. Les conclu-
sions a les quals arribem sobre la societat actual són:

– La incorporació de les dones al mercat laboral remunerat s’ha produït més ràpi-
dament que no pas els canvis socials i culturals que l’haurien d’haver acompa-
nyat en aquest camí.

– El mercat laboral ara ja és molt igualitari en participació, amb un 47% de dones 
per un 53% d’homes, i amb una igualtat normativa, perquè tenim una legislació 
en matèria d’igualtat que així ho estableix. Tanmateix hi ha una descompensació 
molt important en el temps que dediquen pares i mares a la cura dels fills, i això 
repercuteix en les carreres professionals de les dones. També hi ha una manca 
important de serveis bàsics que ajudin en la conciliació d’ambdues parts, i també 
ens trobem amb uns horaris a l’Estat espanyol que no són gaire habituals a la 
resta del món i que són molt extensius i fan molt difícil la conciliació.

– Les dones que, tot i aquests obstacles, continuen una trajectòria professional, 
es troben amb el segon obstacle, que és el sostre de vidre. Amb l’estudi que 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia, de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
ha fet sobre aquest tema, les conclusions més importants són:

Font: Carme Poveda; Ob-
servatori Dona Empresa i 
Economia, de la Cambra 
de Comerç de Barcelona.
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•	  Les dones tenen menys probabilitat d’arribar a posicions directives que no 
pas els homes, en igualtat de condicions familiars i professionals.

•	  Les dones tenen la mateixa ambició professional que els homes a l’inici de la 
carrera professional, però els costa més assolir expectatives.

•	  A les enquestes es veu clarament que no hi ha igualtat de tracte ni meritocrà-
cia a les empreses.

•	  A més del sostre de vidre jeràrquic, també hi ha un sostre de vidre econòmic, 
que no s’havia quantificat i que, pels resultats del treball fet, s’estima a l’en-
torn dels 50.000 euros per a les dones.

Com a conclusió, quedaria el repte de canviar les regles del joc, per aconseguir 
una societat que sigui més justa i més equilibrada des del punt de vista del gène-
re. I això comporta canvis en les organitzacions –ja ho hem afirmat abans–: can-
vi d’horaris, més flexibilitat, valorar menys el presencialisme i més els resultats, 
etc. Un canvi també a nivell bàsic de formació i educació des de la infància i un 
canvi en les organitzacions públiques, perquè es comprometin amb una política 
de conciliació de forma permanent, és a dir que no estigui subjecta a la crisi 
econòmica, que és el que veiem que està succeint, que moltes de les polítiques 
s’estan retallant i aquestes polítiques haurien d’ésser contínues en el temps i no 
fluctuants en funció de la conjuntura econòmica.

Un altre gran tema, dins el món de l’economia i el treball, és com es pot valorar 
el tre ball reproductiu no visible que assumeixen en gran part les dones, i que no 
està reconegut a l’hora de calcular el PIB. Hem de reflexionar sobre quin és el 
paper que tenim les dones en aquests moments en l’activitat econòmica o tam-
bé podríem dir en el procés de producció i distribució de riquesa. La manera de 
mesurar-ho és l’aportació del producte interior brut.

La lògica del mercat no és suficient per a explicar el que passa. Només utilitzant 
el concepte «mercat» no podem entendre per què una economia va millor o pitjor, 
o per què en un país hi ha més o menys benestar. Per això a les Nacions Unides 
fan aquests índexs de mesura, on incorporen molts més elements, més enllà del 
producte mesurat en termes de mercat. Per tant, aquestes aportacions ja són 
qualitatives, a nivell de reflexió.

La nostra societat canviarà i serà millor per a les dones i per als homes el dia que 
ens puguem repartir els dos rols.

Una altra problemàtica que podem trobar-nos al llarg de la vida professional és 
que ens obliguen a escollir, que ens obliguen a renunciar a alguna d’aquestes 
parcel·les, i aquí el factor clau és la maternitat. Es tracta d’escatir com compagi-
nem la maternitat amb la vida professional o amb la carrera professional, si és el 
que has escollit. En aquest equilibri permanent, hem de poder prendre aquesta 
decisió; que en el moment oportú, puguis decidir si et dediques a la família, si et 
dediques a l’empresa o si et dediques a les teves aficions personals. Això és el 
que potser ens caracteritza més a les dones, que realment estem buscant aquest 
equilibri permanent entre totes les parcel·les de la nostra vida, i aquest equilibri, 
a més, no ha d’ésser necessàriament sempre constant.

I, a més, les principals responsables de canviar les coses som les dones. Tenim el 
repte de canviar les regles del joc, no hem d’esperar que ens les canviïn, no hem 
d’exigir als altres que ens les canviïn i que canviïn els models masculins. Moltes 
vegades els principals estereotips ens els marquem nosaltres, i som nosaltres, les 
dones, les que actuem com s’espera que actuem i no com voldríem actuar. Hem 
de «sortir de l’armari», hem d’ésser nosaltres mateixes les que liderem les nostres 
vides. No és un tema de repartir, de qui fa què, sinó que tothom comparteixi, i 
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hem d’aplaudir aquesta responsabilitat compartida, i de la mateixa manera que 
està estigmatitzada una mare que no es dedica bé als fills, hem de reprovar els 
pares que no es dediquen a l’educació dels fills, o pares i mares que són fills i no 
cuiden bé els seus pares; això s’ha de reprovar, sigui home o dona. Per tant, és 
un tema de persones.

Cadascuna de nosaltres pot fer el canvi de les regles del joc, des de petits actes 
en el nostre àmbit, en la nostra manera de fer i de pensar. Podem fer petites ac-
cions que poden tenir un gran efecte multiplicador i realment podem aconseguir 
moltes coses. Hem de defensar el respecte per la nostra identitat i exigir que ens 
respectin com el que som.

A tall de resum, les idees més rellevants podrien ésser:

1. Manifestar la necessitat que la discriminació de la dona en el mercat de treball 
estigui sobre la taula i a l’agenda dels polítics i de totes les forces socials. En 
aquest sentit, cal atorgar la rellevància que es mereix a l’Equal Pay Day, o Dia per 
la Igualtat Salarial, com a jornada de reflexió per a conscienciar tota la població 
de les diferèn cies que encara hi ha entre els salaris de les dones i els homes pel 
mateix treball.

2. Fer un reconeixement quantitatiu i qualitatiu del treball reproductiu que, en 
general, fan les dones.

3. Complir totes les propostes i directives de la Unió Europea respecte a les me-
sures per a posar fi a la segregació horitzontal i vertical del mercat de treball.

4. Eradicar la precarietat i la marginació de les dones en el mercat de treball.

5. Assolir la igualtat salarial pel treball d’igual valor.

6. Impulsar una llei de quotes i d’equilibri en els llocs de presa de decisions.

7. Propugnar uns horaris europeus, amb més flexibilitat.

8. Introduir baixes maternals i paternals intransferibles.

9. Garantir els serveis públics: escoles bressol, serveis de proximitat, suports a 
la dependència.

10. Afavorir desgravacions fiscals per la cura dels altres.

11. Apoderar les dones i reconèixer el lideratge femení.

12. Promoure i facilitar l’emprenedoria femenina.

13. Propiciar un veritable canvi cultural des de tots els estaments i des de l’en-
senyament i de tota la societat sobre la necessària coresponsabilitat d’homes i 
dones en les tasques domèstiques i en la cura dels infants i dels dependents.

2. Món rural

Filosofia:

Les dones del món rural són sovint les grans oblidades, fins i tot quan es parla de 
les discriminacions que encara pateixen les dones: sovint és més fàcil fer les es-
tadístiques sobre les dones que treballen en el mercat laboral no rural que no pas 
sobre les dones del món rural o de l’economia informal. A més, les organitzacions 
i les associacions de dones es concentren majoritàriament a les grans ciutats, la 
qual cosa és un altre handicap.
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D’altra banda, les dones que viuen i treballen en el món rural avui dia s’han diver-
sificat molt, tant pel que fa a les professions, els oficis i les feines com pel que fa 
al tipus de zona rural on duen a terme la seva feina.

Tot plegat fa que sigui complex fer una anàlisi acurada de la situació i poder 
sensibilitzar la societat civil, els poders públics i l’Administració sobre aquesta 
qüestió.

Temes abordats:

Els treballs van reflexionar sobre aquestes qüestions:

– Les dones en el món rural estadísticament tenen més formació que els homes. 
Això es reflecteix en els sous i en la situació i el reconeixement social?

– La dispersió que caracteritza la vida del món rural, afecta la dona d’una manera 
especial?

– Hi ha cap possibilitat de formació continuada real per a les dones pel que fa a 
llocs, horaris etc.?

– Les dones en el món rural sovint treballen tres vegades més que els homes. 
Està reconegut aquest treball a nivell d’independència econòmica, valoració so-
cial i reconeixement de les institucions?

– Els homes són autònoms i cotitzen per a la vellesa. Ho fan en la mateixa mesura 
també les seves dones?

– Els homes col·laboren en el treball domèstic? En quina mesura?

– Les dones rurals participen en la presa de decisions en la vida econòmica, la-
boral, política i social?

– Hi ha suport al caràcter emprenedor i empresarial de les dones rurals?

– En quina mesura la cultura encara patriarcal condiciona la vida de les dones 
rurals?
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Conclusions:

En les zones rurals, totes les dones formen part del món rural, encara que no 
siguin pageses.

Formació:

– Les dones estan més formades, però això no s’ha vist reflectit en la remunera-
ció, i, a més, els costa trobar feines qualificades.

– Hi ha una manca de serveis que impedeix o dificulta la millora en formació.

– Fer possible la millora en la formació i fer coses fora de casa esdevé important 
per a l’autoestima de les dones.

Treball remunerat:

– Les dones tradicionalment no han estat assegurades.

– Les dones emprenedores es troben que la burocràcia per a un negoci petit és la 
mateixa que per a un de gran i no poden assumir-ho. La burocràcia no pot ésser 
una trava per a l’emprenedoria.

Treball domèstic:

– Culturalment l’home encara no s’ha incorporat a les feines domèstiques.

Cura dels dependents, serveis:

– La manca (o la llunyania) de serveis socials al món rural fa que sovint la dona els 
supleixi i això en dificulta la formació contínua, l’oci i la feina.

Associacionisme i participació democràtica:

– Malauradament hi ha poques dones a la política del món rural (alcaldesses, re-
gidores, conselleres comarcals, etc.) i també menys associacions que a les zones 
urbanes. La manca de participació de les dones perjudica l’autoestima.

Condicions socials i territorials:

– L’aïllament físic i la manca d’infraestructures continua existint i afecta les dones 
d’una manera especial.

– La majoria de dones acaben fent de xoferes de la família.

– Les noves tecnologies són bàsiques per a emprendre noves iniciatives.

– Al poble, la família és el més important: les dones sempre hi fan costat.

– Les dades sobre el món rural no estan desagregades per sexes.

– Encara persisteix la tradició de l’hereu, que deixa les dones en una situació 
subalterna.

– Moltes dones que aconsegueixen molt fora de casa, quan arriben a casa, clau-
diquen.

Propostes:

A l’hora de legislar:

– Les lleis s’han de fer coneixent la realitat del camp, no des dels despatxos de la 
ciutat.
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– Cal visibilitzar el paper de la dona en l’espai públic, polític i empresarial.

– Convé ésser conscients de la realitat del món rural català (dues terceres parts 
del territori; 1,08% d’habitants) i aconseguir mitjans per pal·liar l’aïllament: per 
mitjà d’Internet i amb una xarxa de carreteres i de trens.

– Cal una normativa específica per a microempreses i per al món rural.

Formació:

– Revalorització de la formació professional.

– Beques de desplaçament i allotjament.

– Que la formació professional es dugui a terme de manera adaptada a la idiosin-
cràsia i les necessitats de cada territori.

– Programa ODISSEU de la Fundació Món Rural.

– Noves professions: energies alternatives.

– Posar en valor la participació econòmica i social de la dona en el món rural.

Treball i empresa:

– Cal fomentar l’emprenedoria i l’ocupació perquè les dones es quedin al camp.

– Reactivar el món cooperatiu per a formar i professionalitzar les dones.

– Calen inversors per a crear microempreses que generin riquesa que es quedi 
al territori.

– Generar canals de distribució i R+D.

– La Llei de l’Estat 35/2011, del 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les 
explotacions agràries, s’ha de desplegar en l’àmbit autonòmic.

– Convindria impulsar el sistema «Mares de Dia» per a la cura dels infants, per-
què, a més, ofereix ocupació a una altra persona.

3. Dona i salut

Filosofia:

Des que existeix com a ciència doctoral, la medicina ha estat pensada, exercida 
públicament i estudiada metodològicament i legitimada pels homes. General-
ment, les dones han exercit d’infermeres absolutament invisibles.

Tanmateix, en altres temps les dones van ésser les cuidadores i sanadores. Les 
dones «sanadores», des dels darrers segles medievals fins ara, estaven abolides 
i negades, i fins i tot les cremaven.

Fins ara s’ha mirat i estudiat la medicina en clau masculina, potser per això s’ha 
oblidat absolutament el món dels sentiments i de les emocions. O sigui, del que 
sent la persona malalta. Per això ara és el moment que es faci perceptible la visió 
de la dona com a metgessa, sanadora, cuidadora i educadora.

Les dones viuen contradiccions i vivències sobretot en aquests darrers quaranta 
anys perquè han protagonitzat les transformacions socials més grans de tota 
la història. Han passat a l’esfera pública per conquerir la independència i realit-
zar-se professionalment, però sense deixar la càrrega i la responsabilitat de l’es-
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fera privada. L’autoexigència màxima a nivell professional, físic, personal i familiar 
les porta perillosament a patir malalties (trastorns alimentaris, depressió, entre 
altres) i a la frustració. Es valora sobretot una bellesa idíl·lica de patrons que no 
tenen res a veure amb la naturalesa i la biologia de la dona lligada a la maternitat.

La dona, en l’àmbit laboral, malgrat la seva preparació, formació i aptituds, cobra 
en tre un 15% i un 25% menys que els homes en el mateix lloc de treball, té con-
tractes més precaris i representa el 80% dels contractes parcials. Aquesta discri-
minació repercuteix en el seu nivell econòmic, la seva independència econòmica 
i, per tant, en la llibertat, en l’autoestima i en salut el seu benestar. Aquest esforç, 
compaginat amb la maternitat i encara amb la responsabilitat, majoritàriament, 
d’ésser mestressa de casa, perjudica la seva salut.

Per què cal la perspectiva de gènere per arribar a l’equitat en la salut?

Analitzar la salut i la dona ens porta irremeiablement a pensar i reflexionar sobre 
la situació de la dona en la societat, és a dir, des d’un punt de vista social. Les 
discriminacions i diferències persistents per raó de sexe són conseqüència de la 
societat patriarcal i androcèntrica en la qual vivim.

Aquest concepte i aquestes conclusions són avui reconegudes des de tots els 
organismes internacionals: l’Organització Mundial de la Salut, la UNESCO, etc.

Conclusions i propostes:

– Eliminació de les diferències innecessàries, injustes i evitables en l’estat de sa-
lut i supervivència.

– Distribució i accés als recursos (tecnològics, financers i humans) segons les 
necessitats particulars de cada sexe.

– Aposta per polítiques i programes de salut sensibles al gènere. A nivell de co-
munitat i de les famílies, que incloguin informació i educació.

– Cal que les dones estiguin representades als òrgans de direcció i decisió en 
l’àmbit mèdic i hospitalari, i que hi participin de manera equilibrada.
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– Augment de la participació de les dones en la definició de les prioritats de salut, 
la planificació de solucions, polítiques i programes i la responsabilització.

– Distribució social justa de les responsabilitats, el poder i les recompenses per la 
contribució de les dones i els homes en la gestió de la salut. Això inclou impres-
cindiblement valorar el treball no remunerat en la cura de la salut, que gairebé 
sempre fan les dones.

– Posar en valor les competències especialment femenines lligades a la intel-
ligència emocional, com són la intuïció, el sentir i, en general, el món de les emo-
cions, tan vin culades a l’àmbit de la salut.

– Posar en valor la maternitat i la coresponsabilitat dels homes i de la societat 
com a base per a desenvolupar una societat sana.

4. Ciutadania, participació ciutadana i poder

Filosofia:

Per a parlar pròpiament de ciutadania, resulta imprescindible incidir en la inde-
pendència econòmica, l’autonomia emocional i l’apoderament.

Durant el franquisme, les dones quan es casaven passaven a ésser «mestresses 
de casa», a dependre econòmicament del marit, i al DNI els posaven de professió 
«sus labores». En quaranta anys, però, les dones catalanes s’han posat al nivell 
de les dones europees, en formació i en participació en el mercat laboral.

Elles són més del 60% de les persones llicenciades, i també la majoria dels que 
estudien més d’una carrera a la vegada. Els millors expedients acadèmics són de 
dones i també són majoria a la formació professional.

Un 70% dels llocs de treball per oposicions els guanyen dones, i la participació 
de les dones en el mercat laboral té els mateixos nivells que als països europeus, 
un 55%. 

Malgrat aquestes dades, encara hi ha evidències de discriminació clara i de dis-
criminació encoberta o subtil.
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Estudis fets per la Cambra de Comerç de Barcelona indiquen que una terce-
ra part de les dones professionals que han arribat a càrrecs de direcció o de 
semi-direcció a l’empresa privada l’abandonen quan tenen fills. Aquest abandó 
significa una pèrdua de talent, de capacitats, d’experiència i d’actualització de 
llurs capacitats. Tanmateix també té un cost econòmic per a Catalunya, que s’ha 
quantificat en 1.000 milions d’euros l’any: el 0,5% del PIB català.

L’abandó d’aquestes dones es deu a la incompatibilitat de combinar la carrera 
professional i la cura dels fills, a causa d’una cultura empresarial obsoleta basada 
en el presencialisme, en la dedicació i en la disponibilitat absoluta, més que no 
pas en els resultats i en el compliment dels objectius.

Aquest abandó no només té un cost econòmic, sinó també emocional. Les dones 
que abandonen gairebé mai no tornen a assolir els llocs per als quals estan for-
mades i preparades, i sovint acaben depenent en cert grau de les seves parelles.

Les que tornen ho fan en la subocupació o bé d’autònomes o bé, si tenen suport, 
creen un petit negoci.

És també a causa d’aquesta cultura empresarial i del sostre de vidre que en les 
piràmides empresarials i en les cúpules del poder econòmic i financer només hi 
ha homes.

A Catalunya només hi ha un 4% de dones que són als consells d’administració 
de les empreses cotitzades, i aquestes dones generalment en són les mateixes 
propietàries o bé són familiars dels propietaris, i el 70% de les empreses catala-
nes són dirigides exclusivament per homes.

Ni tan sols les empreses públiques incorporen dones preparades als seus con-
sells d’administració, incomplint així la Llei d’igualtat o de bon govern.

Les conseqüències de l’abandó del mercat laboral per a la dona són patents: 
pèrdua de valor en el mercat de treball i en la societat, pèrdua de la seva indepen-
dència econòmica i del poder adquisitiu, pèrdua dels drets de jubilació i pèrdua 
de l’autoestima personal i professional.

Un altre bon exemple és el comerç català: un 70% de les empreses de comerç 
són propietat de dones o bé estan dirigides per dones. Ara bé, en els gremis i les 
organitzacions de comerciants la gran majoria són homes.
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En les organitzacions civils, professionals i socials, les dones hi participen però 
no arriben a dalt de les cúpules, que estan dominades pels homes, fins i tot en els 
sectors on la presència de dones és majoritària, com els de sanitat, ensenyament 
i serveis.

L’Administració pública està gestionada en un 60% per dones, però en els nivells 
de directors i subdirectors la gran majoria són homes.

A les universitats són poques les dones que arriben a catedràtiques i les rectores 
són gairebé anecdòtiques.

Quan s’organitzen moviments socials per solucionar problemes concrets sempre 
hi ha una gran participació de dones, és més, de vegades en són les mateixes 
promotores, però després la continuïtat i l’exercici del poder acostumen a anar a 
càrrec dels homes.

Els homes dominen a les direccions de les organitzacions no governamentals, tot 
i que la majoria de membres (el 70%) són dones.

El perfil de la persona voluntària és el d’una dona de més de cinquanta-cinc anys, 
però totes les comissions i els organismes representatius estan dirigits per homes.

L’anomenada «societat civil» també està representada en un 90% pels homes.

En els partits polítics s’ha avançat gràcies a la imposició de quotes, i al Parlament 
hi ha més dones que mai, però molt poques són als nuclis durs del poder.

Podem dir que els homes continuen exercint el poder econòmic, social i polític, 
malgrat els grans avenços que hem fet les dones a Catalunya.

Segons el recent estudi fet per «Ajuda en acció», les notícies sobre dones només 
representen un quarta part de les notícies d’economia, de política i de societat 
civil. Les dones només apareixen en imatges estereotipades de «societat», com 
ara les models.

La manca de participació ciutadana, política i social de les dones representa 
una mancança gran en democràcia, atès que es desestima més de la meitat de 
la població. Aquest dèficit democràtic té repercussions greus en la manca de 
referents i, per tant, en la manca d’autoestima de la dona. Hi ha investigacions 
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on es demostra que les societats on menys participació hi ha de les dones en les 
votacions electorals són societats amb dones que tenen menys autoestima, amb 
més dominació dels homes i amb més violència de gènere.

Conclusions i propostes: 

Les dones no tenen interès a exercir el poder en clau masculina: no se senten 
còmodes amb el poder entès com a jerarquia. Cal que les dones exerceixin el 
lideratge sense copiar els patrons masculins, i també que s’ensenyi a les escoles 
un altre concepte de poder.

S’ha de vetllar per facilitar la participació de les dones als llocs de decisió:

– Sensibilització per potenciar nous models de poder que incloguin posar en 
valor la cura, la solidaritat, ésser company o companya, etc., i no pas la lluita. En 
aquest sentit, convé partir del concepte de poder com a capacitat de transforma-
ció i al servei de les persones, i afavorir que es formin les persones perquè sentin 
empatia envers els altres. Amb això, aconseguirem una societat més amorosa i 
solidària entre homes i dones, i menys competitiva.

– Els pilars per a aconseguir l’apoderament són: recursos, solidaritat i formació.

– És clau poder implicar-hi tothom, i no només una persona sola. És clau l’educa-
ció per al canvi cultural cap a una societat més equitativa. La dona ha de fer els 
canvis acompanyada de l’home.

– No tot està superat encara. S’ha de donar visibilitat a moltes dades. S’ha de 
continuar treballant des de les entitats (tallers), però també s’ha de treballar la 
prevenció.

– Tot i que les causes no es coneixen, sí que se sap que hi ha relació: acaben 
donant-se canvis polítics gràcies a opinions mediàtiques.

– Cal potenciar la mirada crítica i cal crear consciència.

– Les dues claus de l’apoderament de la dona són:

•	 Donar veu i per tant, visibilitat a la dona, i així,
•	 Aconseguir el reconeixement de la societat

– Es necessiten més referents de dones.

– És clau la independència econòmica de la dona. El poder adquisitiu permet a 
les dones més llibertat.

– Com a clau de futur s’ha d’aconseguir que les escoles eduquin per a l’autoes-
tima de les dones.

– Les dones, però, cada dia estem més preparades i més educades.

– Sensibilització i formació del professorat en temes d’igualtat. Revisió constant 
del material pedagògic per tal que doni visibilitat equitativament a homes i dones.

– El fet de tenir quotes és simptomàtic, no debades la quota és un símptoma de 
debilitat, d’estar en desigualtat de condicions.

– S’ha de demanar igualtat de gènere amb presència de dones als mitjans de 
comunicació.

– S’ha de desmitificar que la dona és l’única que es pot encarregar de la cura dels 
altres, i cal fomentar des de l’educació i els mitjans la coresponsabilitat en la cura 
dels altres.
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5. Ciència i tecnologia

Filosofia:

Els sistemes de creences d’una societat es transmeten a través de les famílies, 
de l’educació, dels contes, dels llibres, dels mitjans de comunicació i de l’entorn 
en general.

El procés de sociabilització comença els primers anys de vida dins les famílies i 
les comunitats. Avui hi hem d’afegir, amb molta força, la influència decisiva que 
tenen els mitjans de comunicació, les xarxes socials i els jocs.

Els rols sexuals imposats culturalment van conformant l’autoimatge, les actituds 
i les ambicions que els nens i les nenes van desenvolupant al llarg de la infantesa 
i l’adolescència.

Aquest procés és comú per a totes les societats, i avui els mitjans d’informació 
tendeixen a reforçar els estereotips sexuals: a la dona se la identifica constant-
ment amb la neteja i la família, o com a objecte sexual; mentre que als homes 
se’ls identifica amb les màquines, la tècnica i les noves tecnologies. Les dones, 
amb oficis i ocupacions «socials», i els homes, amb ocupacions tècniques, tec-
nològiques o de govern i de comandament. Això configura un imaginari col·lectiu 
en totes les persones i, per tant, també en la infància, etapa que determina molts 
aspectes de la vida futura, com poden ésser, entre altres, triar carrera i ofici.

En aquests moments, tant les empreses com les universitats estan preocupades 
pel creixent dèficit de noies que hi ha en les professions i carreres científiques i 
tècniques. Aquesta realitat té conseqüències importants tant per a les noies en el 
futur com per a les empreses que han d’incorporar talent femení, i per a la matei-
xa societat, que necessita amb urgència equilibrar els rols femení i masculí, i, per 
tant, tots els sectors i parts de la vida.

Convé fer notar que encara hi ha poca sensibilitat del professorat a l’hora d’orien-
tar les nenes cap a carreres tecnològiques.
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Conclusions:

Per què les nenes no escullen carreres de ciències?

– Les noies que opten per estudis de ciències, trien carreres de biologia i ecolo-
gia. En general les nenes volen ésser útils. Cal destacar l’enginyeria com a servei 
social. Manca de models a primària. Perquè les noies s’apropin a la ciència i a la 
tecnologia cal que els models no siguin sempre masculins.

– El professorat de primària té formació de lletres; no té formació en ciències. Els 
nens trien la carrera segons el que se’ls ha fet viure.

– Cal que els professors es reciclin (formació contínua) i rebin formació tecnolò-
gica. També cal fer discriminació positiva de cara a les nenes.

– Cal reforçar els valors de les nenes: no tenir vergonya, saber defensar-se...

– Cal començar de petits perquè vegin la integració com a normal. Cal que els 
models que vegin des de petits siguin al més diversos possibles.

– Les sèries de televisió no tenen estereotips de dones científiques o tecnòlogues 
interessants o atractives.

– Cal que hi hagi models i referents, i que percebin la igualtat des de petits. Cal 
fomentar els models de les dones, tot desfent les falses creences.

– Els canvis s’han de fer de baix a dalt.

– A la formació professional la diferència entre professions «femenines» i «mascu-
lines» encara és més marcada.

– Les noies veuen que, per arribar al mateix lloc que els nois, han de treballar molt 
més.

– Cal obligar a fer quotes a l’hora de fer concursos, perquè les nenes no són prou 
competitives.

– Sovint l’entorn no és atractiu. La tecnologia s’ha de fer atractiva amb exemples 
bonics. És important l’escenificació de l’exercici.

– Hi ha molts canvis que no es poden fer a nivell personal, sinó a nivell empresa-
rial o de l’Administració.

Propostes:

– Permís de paternitat obligatori.

– Reforma horària. Flexibilitat. Horaris pensats per a afavorir la conciliació, tant 
per a homes com per a dones.

– Preparar docents per a la correcta educació. Formació i presa de consciència 
de tota la comunitat educativa. Canvi de criteris per a la tria de feina.

– Flexibilitat laboral per a totes les empreses. Ajudes a persones dependents. Do-
nar visibilitat a dones científiques i tecnòlogues. Revisar l’assignatura de tecno-
logia. Fomentar més visites de les escoles a empreses tecnològiques atractives.

– Fomentar el teletreball.

– Donar visibilitat a models femenins en tots els àmbits (escoles, mitjans de co-
municació, etc.).
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– Polítiques actives de subvencions per a estudiants de doctorat: ajudes de l’Ad-
ministració per a la cura d’infants o gent gran quan siguin les dones les beneficià-
ries de la beca.

– Cal un sistema de beques amb discriminació positiva per a fomentar el desen-
volupament de vocacions.

– Cal canviar els criteris d’avaluació de l’excel·lència: valorar altres aportacions 
com ara projectes d’igualtat, premis en tecnologia per a dones i per a institucions 
que fomentin la igualtat. Suport de l’Administració a les empreses que tinguin pla 
d’igualtat.

– Apoderament, autoestima, parlar en públic. Més connexió entre escola i món 
empresarial.

– Cal aplicar mesures socials sensibles amb les dones, la maternitat... Penalitzar 
les empreses que no compleixen la llei d’igualtat.

– Cal valorar el percentatge de dones estudiants a l’hora de rebre recursos.

– Cal un sistema de quotes per als llocs de decisió. Manquen dones a la universi-
tat decidint les polítiques universitàries (en càrrecs com ara el deganat).

– Convé crear un premi anual prestigiós per a dones científiques.

– S’han de reforçar i estendre els programes de mentoring, és a dir, l’oferiment de 
consells, d’informació o de guiatge que fa una persona amb experiència i habili-
tats en benefici del desenvolupament del potencial personal i professional d’una 
altra persona.

6. Educació, cultura i mitjans de comunicació

Filosofia:

Fa molts anys que les dones han aconseguit la igualtat davant la llei, però la rea-
litat ens demostra que el sistema de creences de la societat patriarcal, transmès 
a través de milers d’anys, ha canviat poc i apareix en els nostres pensaments, 
idees, llenguatge, perspectives de vida, etc., en forma d’estereotips, prejudicis i 
diferents maneres de valorar les capacitats, les competències i, fins i tot, les nos-
tres emocions i els nostres actes.

Ens trobem que a la vida real, a l’escola, a l’ensenyament, als mitjans de comuni-
cació, a Internet i les xarxes socials, i a les mateixes famílies, s’utilitza un llenguatge 
sexista i missatges sexistes. Fins i tot l’orientació professional i de vida és sexista.

El saber i el fer de les dones són silenciats en la cultura, en l’ensenyament, en 
els llibres i les enciclopèdies. Fins i tot a la Viquipèdia hi ha una preponderància 
important dels homes.

Els anuncis, les pel·lícules, els missatges, etc. transmeten els diferents rols que la 
societat ha marcat per a homes i dones. Gairebé sempre són ells els protagonis-
tes i herois de les pel·lícules.

Després de tants anys de coeducació, encara estan fallant moltes coses.

La cultura també és part d’aquesta descripció. Elles llegeixen més, estudien més, 
con sumeixen més cultura en general, però, en canvi, són les grans invisibles, o 
les que tenen més dificultats per arribar als llocs de presa de decisions, de mar-
car tendència, de crear valor, etc.
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Conclusions:

– L’autoestima de la dona es crea a base del que fa. Si només fa coses que no la 
fan créixer, el dia que no ho pugui fer perd el seu apoderament.

– Totes les hores que les dones dediquen a la cura dels altres van en contra del 
seu apoderament, de la seva valoració curricular, de les seves pensions. En el cas 
dels homes, totes les hores que tenen fora de la feina (fer xarxa, sopars, etc.) en 
reforcen la valoració.

– Les dones accepten els rols que els indiquen per tal d’ésser acceptades.

– La cultura és un àmbit transversal. Apoderant les dones en aquest àmbit, s’afa-
vorirà la resta de la societat. La dona amb poca autoestima té por d’ésser impor-
tant. Les dones han de fer dues coses: cedir espai als homes en l’àmbit privat i 
conquerir espai públic sense por ni recança.

– Els horaris: cal que tothom disposi de més temps, tant les dones com els ho-
mes. És una estratègia per a canviar la mentalitat: que les dones dediquin temps 
a elles mateixes i els homes a la família.

– Cal que la dona s’adoni que ha de fer el canvi. Deixar de fer alguna cosa és 
permetre que ho faci l’altre.

– Cal que les dones arribin a l’esfera pública, perquè és on hi ha el poder, des 
d’on es prenen les decisions. A les dones no se’ns ha treballat la imatge pública 
des de petites.

– Per donar poder a les dones, és molt important tenir dones com a referents, 
se’ls ha de donar visibilitat. També cal que els homes en siguin partícips, per 
aconseguir el canvi. Hi sortirem tots guanyant si tot és compartit.

– És cabdal la formació dels mestres.

– És molt important, a més de l’educació escolar, l’educació familiar. No es treballa 
prou amb famílies, que no són conscients de la diferent educació que donen als fills.

– Cal que hi hagi més dones als mitjans de comunicació, i no només per una 
qüestió de justícia demogràfica.
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– Cal eliminar el llenguatge sexista i parlar de llenguatge inclusiu.

Propostes:

– Revisió de programes actuals en l’àmbit de l’educació. A la universitat els es-
tudis de dones han quedat en un gueto. Hi ha majoria de doctorandes i minoria 
de catedràtiques.

– En la cultura calen dades. Cal tenir les dades per fer visible la desigualtat. Cal 
introduir la visió de gènere en els estudis de cultura.

– Cal revisar el paper del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: revisió de la pu-
blicitat. Incentivar el cercador d’expertes de l’Institut Català de les Dones. Fer una 
guia de bones pràctiques als mitjans públics, i crear un observatori de control.

– L’educació és la base: cal ensenyar a tenir una mirada d’interiorització. L’escola 
hauria d’ésser un lloc d’autoconeixement, on s’oferissin eines perquè la persona 
sigui més feliç.

– Cal donar credibilitat a la igualtat: tothom ha de veure que això és una cosa po-
sitiva i que aporta equilibri. A la universitat cal introduir els plans en clau de gènere.

– Tenir cura del llenguatge parlat i escrit. Fer formació específica de gènere a for-
madors. I posar mecanismes de rectificació.

– Donar valor i posar en valor el tracte a la igualtat.

– Cal pensar polítiques dirigides als homes, i també vetlar des de l’Administració 
perquè no hi hagi estereotips masclistes.

– Cal potenciar la revisió de la distribució de tasques familiars.

– Cal prestigiar la professió de mestre.

– S’ha de crear una estructura que potenciï l’educació familiar.

– Cal introduir, des del món infantil, les tasques de cura, tot educant en l’ètica de 
la cura, sobretot els nens, perquè les nenes ja ho tenen integrat.

– S’han de convocar i atorgar premis que visibilitzin dones.

– Des dels mitjans de comunicació, cal promoure contes i divulgar trajectòries 
vitals que potenciïn el paper de les dones, i que es treballin a les escoles.

– Cal prestigiar la cura. Per exemple, a les societats nòrdiques, tenir fills puntua 
positivament perquè aporta coneixements i valors.

– Que tothom doni les dades destriades per gènere.

– Als mitjans públics es pot proposar a nivell de direcció una certa paritat (60-40) 
a l’hora de visibilitzar persones, com ara en les tertúlies. Hi ha d’haver mesures 
penalitzadores per a qui no ho compleixi.

– El Consell de l’Audiovisual de Catalunya hauria de tenir la facultat de premiar i 
sancionar els horaris, els continguts dels productes audiovisuals, etc.

– A la universitat, la igualtat de gènere s’hi ha d’introduir de manera transversal.

– S’ha d’ensenyar la ciutadania a fer una lectura crítica dels mitjans, que convé 
remarcar que tenen una responsabilitat social. A més, cal ensenyar a analitzar la 
realitat amb visió de gènere des de petits.
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Annex: dones participants a les sessions del cicle (hi consten amb la responsa-
bilitat que tenien en el moment de participar al cicle)

Nom Responsabilitat Participació

Abadia, Cristina Metgessa a l’Hospital de Terrassa Dona i Salut FG

Altés Rufias, Elvira Periodista, professora i especialista en temes 
de gènere

Dona i Ciutadania 
FG, Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Atienza, Dacha Cap de Col·leccions, Recerca i Documentació 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Balaguer, Irene Mestra, pedagoga i presidenta de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Berbel, Sara Doctora en psicologia social Dona i Poder TR

Blanco, Eva Responsable de Comunicació i Relacions 
Públiques de Hewlett Packard a Barcelona

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Bombardó, Roser Creadora de l’assessoria ambiental i d’execu-
ció de treballs forestals Socarrel (Cerdanya)

Dona i Món Rural FG

Borràs, Glòria Ginecòloga a la Clínica Corachan Dona i Salut FG

Boyé, Anna Antropòloga i fotoperiodista Dona i Participació 
Ciutadana FG

Bravo, M. Teresa Metgessa de família i presidenta de l’Acadèmia 
Mèdico Homeopàtica de Barcelona

Dona i Salut FG

Buxarrais, M. Rosa Llicenciada en psicologia i doctora en filosofia 
i ciències de l’educació per la Universitat de 
Barcelona

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Cabeza, Marta Artista, creadora, pintora i escriptora Dona i Participació 
Ciutadana FG

Cabré, M. Àngels Directora de l’Observatori Cultural de Gènere, 
escriptora, traductora i crítica literària

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Casals, Muriel Professora del Departament d’Economia 
i d’Història Econòmica de la UAB 
i presidenta d’Òmnium Cultural

Dona, Treball i Eco-
nomia TR

Casanova, Paquita Membre de la junta d’AMFAR (Associació 
Femenina de Medi Rural)

Dona i Món Rural FG

Castell, Núria Degana de la Facultat d’Informàtica de la UPC Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Crehuet, Maria Presidenta de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya (AMC) i alcaldessa d’Ordis (Alt 
Empordà)

Dona i Món Rural FG

Darder, Mireia Sòcia fundadora de l’Institut Gestalt, doctora 
en psicologia, especialista en psicologia clínica

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

de Miquel, M. Àngels Neuroradiòloga de l’Hospital Universitari 
de Bell vitge

Dona i Salut FG, 
Dona i Salut TR

Duran, Magda Especialista en obstetrícia i ginecologia 
i responsable de l’Àrea de Menopausa 
de l’Hospital Clínic de Barcelona

Dona i Salut TR

Galindo, Rosa Actriu i cantant, fundadora i codirectora 
del projecte pedagògic Eòlia

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Ganyet, Carmina Directora general d’Inmobiliaria Colonial Dona, Treball i Eco-
nomia TR
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Nom Responsabilitat Participació

Guiteras, Àngels Presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya

Dona i Participació 
Ciutadana FG, Dona 
i Poder TR

Guiu, Cristina Tècnica del SIAD del Consell Comarcal de les 
Garrigues

Dona i Participació 
Ciutadana FG

Macias, Marta Ex-presidenta d’Ajuda en Acció. Membre 
de l’equip directiu de l’empresa Nareser 
i de l’equip directiu de Custo

Dona i Participació 
Ciutadana FG

Majó Vázquez, Sílvia Periodista experta en comunicació i professora 
de la UAB

Dona i Ciutadania FG

Mampel, Sílvia Coordinadora del Grau d’estudis d’educació 
infantil de la Universitat de Vic (Universitat 
Central de Catalunya)

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Manuel, Cristina Investigadora científica del CSIC i de l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), doc-
tora en física especialitzada en física teòrica

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Martínez Abadías, Neus Investigadora postdoctoral en el Centre de Re-
gulació Genòmica (CRG) del Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Martínez Tomàs, Carmen Metgessa homeòpata i naturista Dona i Salut FG

Medina, Elisabet Responsable del taller d’art Art Sant Guim Vell, 
(Segarra)

Dona i Món Rural FG

Mela, Rosa Coordinadora del SIAD del Prat de Llobregat Dona i Ciutadania FG

Miramunt, M. Àngels Can Solé Xic (restaurant), Cal Miramunt (turis-
me rural) i Ensabona’t (tallers de sabons artesa-
nals i cosmètica natural) a Claret-Torà (Segarra)

Dona i Món Rural FG

Montlleó, Misericòrdia Alcaldessa d’Ulldemolins (Priorat) i directora 
executiva de la Fundació Món Rural, responsa-
ble a Unió de Dones i emprenedora

Dona i Món Rural FG

Morata, Laura Directora de Madre Mía del Amor Hermoso, 
empresa del sector tèxtil

Dona, Treball i Eco-
nomia TR

Mourelo, Lourdes Responsable de Campanyes i Base Social 
d’Ajuda en Acció a Catalunya i Balears

Dona i Participació 
Ciutadana FG

Muñoz, Xesca Responsable de la línia d’Ocupació i Violència 
a la Fundació SURT

Dona i Ciutadania FG

Muntané, Enriqueta Pagesa a Marçà (Priorat) i responsable nacional 
d’Agroturisme de la Unió de Pagesos durant 
dotze anys

Dona i Món Rural FG

Nogués, Inma Metgessa de família del CAP d’Esplugues de 
Llobregat

Dona i Salut FG, 
Dona i Salut TR

Oliva, Cristina Directora del Campus de la Ciutadella de la 
Universitat Pompeu Fabra

Dona, Educació, 
Cultura i MMCC FG

Palau, Rosa Ex-secretària general de la UGT a les terres 
de Lleida

Dona i Participació 
Ciutadana FG

Panisello, Joima Presidenta de la Fundació FEMSALUT Dona i Salut FG

Pastor, M. Cinta Llicenciada en química, enginyera tècnica 
i vicedegana del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Peruga, Eva Periodista i defensora de la igualtat 
a El Periódico de Catalunya

Dona i Ciutadania FG

Píriz, Marta Impulsora de l’escola La Maquinista i Parc 
Taulí, infermera i activista social

Dona i Ciutadania FG
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Nom Responsabilitat Participació

Poveda, Carme Economista del Gabinet d’Estudis Econòmics 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona

Dona, Treball i Eco-
nomia TR

Pujol, Anna Arquitecta, enginyera tècnica industrial 
i llicenciada en belles arts

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Ràfols, Emma Responsable de la línia d’Inclusió a la Fundació 
SURT

Dona i Ciutadania FG

Rosich, Laia Directora de l’entitat El Safareig, de Cerdanyola 
del Vallès

Dona i Ciutadania FG

Rovira, Maria Pagesa, emprenedora i responsable 
d’Urbanisme de la Unió de Pagesos

Dona i Món Rural FG

Salan, Núria Professora del Departament de Ciència dels 
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC 
i coordinadora del Programa de Gènere

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Salgado, Isabel Coordinadora de l’Àrea Maternoinfantil de 
l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat. 
Vocal de llevadores del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

Dona i Salut TR

Salvia, Marta El Portell de les Dotze, restaurant a El Poal, 
un poble que volta els 650 habitants (El Pla 
d’Urgell)

Dona i Món Rural FG

Sirvent, Anna Responsable d’una empresa de cosmètica 
natural Taüllorgànics (Vall de Boí)

Dona i Món Rural FG

Téllez, Gemma Infermera del  SEM Dona i Salut FG

Torné, Trinitat Membre de la junta d’AMFAR (Associació 
Femenina de Medi Rural)

Dona i Món Rural FG

Torras, Adela Fundadora i presidenta d’AVES (Asociación 
de Voluntarios para Enfermos Sanables)

Dona i Salut FG

Torras, Eulàlia Creadora de la petita explotació ramadera 
Formatgeria Serrat Gros d’Ossera (Alt Urgell)

Dona i Món Rural FG

Vela, Rosa Professora de ciències experimentals i coor-
dinadora del grup de treball GAC en alumnes 
d’altes capacitats. Intervenció educativa en el 
marc inclusiu de l’ICE de la UB

Dona, Ciència i Tec-
nologia FG

Vergés, Mònica Creadora de l’assessoria ambiental i d’execu-
ció de treballs forestals Socarrel (Cerdanya)

Dona i Món Rural FG

Vila Mitjà, Assumpció Professora d’Investigació CSIC i cap del De-
partament d’Arqueologia i Antropologia IMF-
CSIC

Dona i Ciutadania 
FG, Dona i Poder TR

Vilaseca, Anna Tècnica de sociologia de la Fundació del Món 
Rural

Dona i Món Rural FG

Vilaseca, Marina Membre de l’associació L’Arada (Solsonès) Dona i Món Rural FG

Vivanco, M. Àngels Ex-tècnica de barri de la Guineueta i de 
Canyelles, ex-coordinadora del Consell 
Ciutadà de l’Eixample, i mestra

Dona i Participació 
Ciutadana FG

Widmanska, Mika Professora d’autocreixement Dona i Salut FG




