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SESSIÓ NÚM. 29

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i deu minuts. 
Presideix la Sra. Mieras i Barceló, acompanyada de la 
secretària, Sra. Civit Illa, i dels secretaris en funcions, Sr. 
Casajuana i Pladellorens i Sr. Font i Cardona. Assisteix 
la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i el diputat Sra. Llorens i 
Garcia, Sra. Ortega i Alemany i Sra. Renom i Vallbona, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Arcarons i Oferil, 
pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Bosch 
Cuenca, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i Sra. Mejías Sánchez, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’Asso-
ciació de Dones Emprenedores Odame, Sra. Lourdes 
Ribes García, i la presidenta de l’Associació Equis-MGF, 
Sra. Fatou Secka.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de representants de l’Associació Oda-
me davant la Comissió sobre els Drets de les Dones 
perquè expressin llur opinió i llurs recomanacions sobre 
els nous usos del temps, la conciliació i les polítiques 
públiques per la igualtat (tram. 357-00116/08). Comissió 
sobre els Drets de les Dones. Compareixença.

2. Compareixença de Fatou Secka, presidenta de l’As-
sociació Equis-MGF, davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè exposi la seva experiència amb 
associacions de dones immigrades i les seves consi-
deracions i propostes amb relació als reptes d’aquests 
col·lectius per a millorar la igualtat (tram. 357-00294/08). 
Comissió sobre els Drets de les Dones. Compareixença.

La presidenta

Molt bona tarda. Ara que ja tenim secretari, doncs, si 
els sembla, obriríem la sessió.

Compareixença
de representants de l’Associació Odame 
perquè expressin llur opinió i llurs recomana-
cions sobre els nous usos del temps, la con-
ciliació i les polítiques públiques per la igualtat 
(tram. 357-00116/08)

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença de 
representants de l’Associació Odame davant d’aquesta 
comissió per expressar la seva opinió i les recomana-
cions sobre els nous usos del temps, la conciliació i les 
polítiques públiques per la igualtat. Representa aquesta 
associació la senyora Lourdes Ribes García, que és ac-
tualment la presidenta de l’Associació de Dones Em-
prenedores Odame i del club... (veus de fons) –molt bé, 
exacte–, i està formada en peritatge mercantil i comerç 
exterior per EADA, i també consultora d’empresa fami-
liar per la Fundació Nexia. I en aquests moments està 
exercint com a consultora de pimes per a la seva conso-
lidació i creixement –de les pimes. Doncs, té la paraula.

La Sra. Lourdes Ribes García (presidenta de l’Asso-
ciació de Dones Emprenedores Odame)

Moltes gràcies. En primer lloc, us vull agrair que el 
Parlament ens aculli per escoltar el que nosaltres pu-
guem dir sobre dona i empresa. I estem, bé, per una 
banda, cofoies i, per una banda, ens sentim obligades 
a fer-ho bé, no?

Hem volgut començar fent un recordatori de què vol 
dir «emprendre», perquè darrerament aquesta paraula 
ha tingut girs que segurament nosaltres no subscriurí-
em, i hem trobat una molt bona definició, que la volem 
compartir amb vosaltres, per no deixar en el nínxol que 
l’emprenedoria es genera a partir de la persona que la 
despatxen i s’ha d’espavilar a buscar-se la vida. Nosal-
tres creiem que emprenedor és tant el que intenta obrir 
un negoci –o l’obre i el consolida– com la persona que 
dins de l’administració té propostes o té empenta per 
fer coses.

Llavors, compartim amb vosaltres que emprenedora és 
una persona que fa enfocament a una nova empresa, 
aventura o idea, tot assumint la màxima responsabilitat 
pels riscs inherents, les conseqüències i els resultats, 
tant pel bo com pel dolent. És a dir, no defuig el resul-
tat de les seves accions i, amb por o sense, doncs, tira 
endavant i ja trobarà el què.

Abans de venir aquí, clar, jo em demanava, bé, a l’as-
sociació què fem? Perquè fem moltes coses, les dones 
tenim molts reptes i, per dir-ho d’una manera essen-
cial, finalment vaig trobar que el que nosaltres fèiem 
era donar caràcter de normalitat al fet que una dona 
emprengui; i que aquesta normalitat és donada perquè 
ningú es pressuposa no capaç, ningú et pressuposa falta 
de l’experiència necessària, o sigui, les pressuposicions 
queden absolutament fora del marc de les nostres rela-
cions i, per tant, tota emprenedora a casa nostra està a 
casa, en el seu vessant emprenedor. D’acord? I això és 
així des de fa, doncs..., si formalment ens vam constituir 
el 94 i informalment el 90, doncs, ja quasi fa vint anys.

Com manifestem l’estar presents en aquesta societat? 
Per una banda, com no podia ser d’altra manera, tenim 
un web amb diverses seccions, s’ha modernitzat aquest 
any. Editem un butlletinet que el provem de fer mensu-
alment; si algun mes ens el saltem, llavors el fem més 
llarg. El butlletinet el podeu baixar del web, perquè el 
pengem en PDF, de manera que si esteu inquietes per 
saber com ens expressem o què pensem..., allà està.

Aprofitem el butlletí per a moltes coses, per parlar de ges-
tió, per explicar la darrera trobada, doncs, amb les fotos  
adients, per parlar d’economia, per explicar a les sòcies 
què estem fent des de la junta, perquè no volem ataba-
lar la gent amb ple d’emails, i llavors aprofitem per fer 
un recull dins del butlletí. També parlem d’habilitats, 
de coneixement, de dona, fem un garbuix de tot el que 
realment a les dones ens inquieta i ens interessa des del 
vessant d’empresària o des del vessant persona.

Fem trobades temàtiques tots els mesos, ens assegurem 
un ponent que de manera saltejada tingui interès, tant 
pot ser la Rosa Maria Esteva per explicar-nos com s’ho 
ha fet en el Grup Tragaluz, com pot ser una experta en 
finances per dir a veure què pensen actualment els bancs 
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i com ens ho hem de fer per relacionar-nos amb ells; o 
pot ser, com per al mes de març, un model de dona que 
pensem que val la pena conèixer, com en aquest cas 
va ser la Judith Ibáñez, que ens va estar explicant una 
trajectòria de trenta anys de treball a favor de les dones.

Tenim un fòrum privat via mail on la gent ens pot ex-
plicar «necessito una secretària», o «guaita, què m’ha 
passat avui amb Telefónica», i així totes més o menys 
ens mantenim al dia.

Editem un directori perquè sabem d’associacions que 
no ho fan i la gent es queixa de «no sé quién es miem-
bro». Llavors, nosaltres ens obliguem un cop l’any a 
fer un directori de prohibida reproducció per part de 
les sòcies, si alguna el reprodueix és realment la seva 
responsabilitat, perquè ho expliquem molt bé, que no-
més és per a ús intern.

Hem donat..., no recorreré tot..., la majoria teniu foto-
còpies i, si no, les que en vulgueu us ho puc enviar, per 
no entrar en detall, però s’han donat una sèrie de guar-
dons a dones perquè hem detectat que tenien vàlua, en 
portem vint de donats.

Us faig també esment..., perquè veieu, no?, no cal que 
les llegim totes, però de noranta dones que estem asso-
ciades, aquí hi ha de tot, des de la que fa marbres o té 
una funerària a la que té una perfumeria, o a la que fa  
consultoria, o a la que és fiscalista. De manera que 
l’associació no dóna cap servei com a associació, no 
fem el mateix que fan les patronals de senyors que do-
nen serveis, amb la qual cosa treuen feina a algú altre. 
Nosaltres si detectem una necessitat potenciem que una 
sòcia subministri a una altra en condicions especials, i 
fomentem, doncs, l’intercanvi entre elles.

Hem fet també aquest any per primera vegada un estudi 
sobre responsabilitat social corporativa per veure com 
es comportaven les dones en aquest àmbit. Hem obert 
al web un espai de participació oberta perquè les dones 
puguin descarregar-se dels greuges que pateixen en el 
món del seu treball o en el món de la seva empresa. Per-
què s’estan produint constantment greuges i situacions 
de violència estructural, que dic jo, que no es denunci-
en, i nosaltres hem pensat, bé, que ho expliquin en el 
web, no?, i que la societat pugui saber, vist amb ulls de 
dona, com ens sentim tractades a les nostres professi-
ons. La darrera que em deia per telèfon..., i li vaig dir 
«nena, escriu-ho», era una becària en una ràdio que em 
deia que no entenia per què hi havia becàries i becaris 
i només ella havia d’aixecar el telèfon i portar cafès. 
Senyores, això, som al tercer mil·lenni i està passant.

Col·laborem amb l’entorn, participant a consells, rela-
cions amb escoles de negocis, participem en actes de 
dones, o sigui, fem tot allò que podem perquè també 
a nivell de la nostra societat se sàpiga que hi som i qui 
som.

I com ho fem? Doncs, amb treball bàsicament voluntari, 
amb un recull de sòcies que puja a l’entorn de 6.200-
6.300 euros l’any, amb patrocini d’algunes associades 
quan fem actes i, quan tenim algun projecte, demanem a 
l’Administració si hi vol participar. Però realment com-
parat amb el que faria una associació de senyors amb 
empresa funcionem bajo mínimos, però, bé, en traiem 

un partit. Aquesta era la primera part, que sabéssiu una 
mica qui érem, no?, una mica explicat.

La segona part l’he volgut enfocar a mancances que de-
tectem. Lògicament són menys objectivables, però són 
les que nosaltres hem vist i en tot cas hem resumit en 
vuit punts. Si ens volguéssim estendre faríem diversos 
llibres, però per a aquesta sessió d’avui hem pensat que 
amb vuit n’hi havia prou. I després d’explicar-vos les 
mancances que detectem, us parlarem de com pensem 
que es poden afrontar proactivament, i aquí us necessi-
tem a totes, o ens necessitem totes.

Reconeixem el valor que tenen els comptes satèl·lit, però 
trobem a faltar què passa amb l’economia real en el 
PIB; o sigui, realment les dones quants diners aportem, 
des del vessant empresarial, professional o com a autò-
nomes, no hi ha manera de saber-ho.

Una cosa en què penso que és el Parlament el que ens 
ha d’ajudar per sobre de tot és que nosaltres pensem 
que no es pot construir un edifici amb ciments de sorra. 
L’històric sobre l’emprenedoria de dones constitueix 
actualment un ciment de sorra. Hi ha tot d’informacions 
que diuen que ens hem incorporat massivament al món 
del treball des de fa trenta anys, això és una falsedat 
absoluta. És tan fals, i que vingui a vegades d’escoles de 
negoci de gran envergadura encara em dol més, perquè 
està generant una explicació que és falsa. Les dones les 
botigues dels mercats les han tingut sempre elles, bars 
i restaurants eren a mitges homes i dones, i segur que 
feien més clientes elles amb les seves truites de patates 
que els seus marits.

Per tant, jo demano que igual que es reclama una memòria 
històrica a nivell de Guerra Civil, etcètera, es construeixi 
la memòria històrica de les dones, per favor. Nosaltres no 
tenim recursos per fer-ho, només per reclamar-ho. Però 
si no ho construïm bé, ni nosaltres ni les nostres filles 
podran construir amb fermesa.

Volem també compartir amb vosaltres que per més que 
ens ho demanem no sabem identificar quines motiva-
cions objectives fan que les dones s’excloguin dels llocs 
de poder, o dels llocs de direcció, o dels llocs de respon-
sabilitat. Ens ho demanem i no veiem raons objectives 
per ser excloses. L’única raó una mica essencial en la 
qual hem caigut és que el poder actualment s’ostenta 
des del paradigma de la força, del «yo puedo más», 
físicament, i, per tant, jo mano. I això es trasllueix en 
guerres, que fan els homes. Clar, nosaltres volem un 
món on el poder sigui donat a les persones amb talent, 
no amb força, perquè, si no, estem obligades a com-
bregar totes amb rodes de molí, i suposo que totes en 
tenim ben prou.

Hem anat a les Nacions Unides, senyores, hem tornat 
molt decebudes, sentir que la Xina ho té tot fet i sentir 
que no sé qui també ho té tot fet, i que les organit-
zacions no governamentals no hagin dit res a mi em 
feia caure la cara de vergonya i em vaig aixecar a mig 
dematí de la sessió inaugural i me’n vaig anar, jo i les 
nostres companyes. Vam marxar dotze dones de la nos-
tra butxaca a Nacions Unides molt il·lusionades i vam 
tornar molt tristes.
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Hi ha informació sobre creació i destrucció d’empreses, 
però no sobre la dona, no sobre el comportament que 
tenen les dones com a empresàries. No hi ha manera 
de saber a nivell de país, a nivell de territori, si convé o 
no invertir en senyores que creïn empresa, no es poden 
prendre decisions estratègiques a nivell econòmic en un 
país si no sabem què passa, nosaltres ho trobem a faltar. 
Sabem que les empreses asseguradores demanen quotes 
més baixes a les dones, que tenen menys accidents de 
tràfic; això està demostrat. Dels bancs no sabem, no sa-
bem si som bones pagadores de crèdits o si fugim amb 
els diners a sota el braç, ens agradaria també saber-ho.

Amb els contractes amb l’Administració, senyores, amb 
vosaltres també tenim assumptes pendents, per la vostra 
situació. Vaig estar mirant-me..., fa anys que hi penso, 
però que les dones no estem sent subministradores de 
l’Administració. Una de les coses que canviaria més 
radicalment la situació de la dona és que adrecéssim 
diners directes a les butxaques de les dones; ja veuríeu 
com canviarien totes les queixes que tenim i es con-
vertirien en gojos, si trobem un canaló de canalització 
de pasta.

L’Administració té responsabilitat quan fa anuncis, però 
també té responsabilitat quan contracta. Jo la llei de 
classificació d’empreses per ser subministradores de 
l’Administració vaig veure que ve del 78 i 79. Jo no he 
sabut veure que hi hagi cap nota que digui que en igual-
tat de condicions millor contractar una dona.

I a les sessions col·laterals de Nacions Unides vam 
aprendre que a Àustria han començat a incorporar pers-
pectiva de gènere en la consolidació de pressupostos 
nacionals. Doncs, fem-ho aquí, no? Així sabrem si ens 
gastem els diners d’una manera que ens interessi també 
a les dones.

No sé com vaig de temps, senyor secretari; quant de 
temps em queda? (Pausa.) Oh, estic bé. D’acord, doncs, 
aquí sí que ens podem estendre, si voleu. Nosaltres vo-
lem saber quanta participació en el PIB hi ha per part 
d’empreses de dones, segurament és molt poquet, però 
no ho sabem, no sabem si és el 10 per cent, si és el 3 per  
cent, i tampoc sabem si són empreses confiables que 
duren al llarg del temps, o si són flors que no fan estiu, 
no ho sabem. Sí que sabem que no són grans corpo-
racions, que la Telefónica no és de dones. Però més 
enllà..., no ho sabem. A les classificacions del CNAE, 
de l’IAE, i a les classificacions de l’Idescat no veiem 
aquesta informació.

I dic el que deia abans, les grans decisions estratègiques 
del nostre país..., m’és igual si és a nivell de Catalunya 
com si és a nivell de consistoris, he preguntat a alcaldes, 
no saben la quantitat de negocis de dones que tenen en 
una ciutat, no sé com fan les polítiques comercials, però 
no tenir en compte aquest factor crec que és un error.  
I a vosaltres, des de la vostra representativitat o des 
del vostre rol, us demanem que realment poseu l’ull 
també en això.

I demano formalment que es pugui identificar, que es 
canalitzin recursos per identificar la història de les do-
nes emprenedores i empresàries. Sabem que els gremis 
al segle xix no admetien dones, però això no vol dir que 

no n’hi haguessin, perquè sabem de casos en què, com 
elles no estaven agremiades, ho estava el marit, però 
això no vol dir que elles no estiguessin al capdavant 
d’aquests negocis i creant riquesa.

Perquè aquí, a darrere, al transfons d’això, hi ha que 
tota la nostra societat, a pesar d’haver incorporat tot 
el tema del compte satèl·lit, tot el que fem les dones va 
quedant en un armariet de dir: «Ah, ja hem complert 
amb aquesta part, ara tenim compte satèl·lit.» No? Ja 
està, ja hem complert. Hem complert amb què? Com 
prenem decisions estratègiques de cara a futur? No es 
pot si no es té aquesta informació. I nosaltres també 
volem sentir-nos representades per les xifres en els nos-
tres països. 

Volem que es treballi amb fermesa per identificar el 
talent intel·lectual i l’emocional, volem eradicar el para-
digma actual que relaciona poder amb força. I en això, 
doncs, o bé construïm argumentaris lògics de lògica 
tant androcèntrica com feminista o fem valdre el nos-
tre talent. Però força i capacitat de governar o capacitat 
de dirigir no necessàriament van lligats, i som al tercer 
mil·lenni, no som fa cinc-cents o mil anys.

Voldríem, doncs, que a nivell econòmic de PIB els go-
verns o l’Administració que es fa càrrec de confecci-
onar estadístiques, ministeris d’estadística diversos, 
poguessin incorporar el gènere per saber on som. Vo-
lem poder mesurar des del punt de vista econòmic el 
comportament de les empreses de dones, quines apor-
tacions significatives fan, quins valors aporten i com és 
de positiu donar-los suport. Si resulta que no els hem de 
donar suport des del punt de vista econòmic, almenys 
sabem-ho.

També el tema bancari que us deia, no? Resulta que 
tots estem immersos en aquesta crisi financera, però 
no sabem..., nosaltres afegim desgavell en el tema de 
finances o en traiem? A veure si resulta que resultem 
un descàrrec, perquè som tan fiables i tan tornadores i 
tan formaletes que el sistema bancari igual pel que fa a 
nosaltres no s’ha d’amoïnar, o sí. Caldria saber-ho. No 
sé des del Parlament què es pot fer, però si vosaltres hi 
penseu, nosaltres hi pensem, entre totes podrem encarar 
això que nosaltres considerem una mancança.

I volem mesures concretes –i això sí que us ho dema-
nem a vosaltres– per tal que les dones puguin accedir 
a contractes amb l’Administració. Perquè em va dir el 
meu darrer «profe» d’entorn econòmic a l’Escola d’Ad-
ministració d’Empreses que tota l’Administració repre-
sentava el 45 per cent del PIB. Llavors, jo miro la meva 
llista de clients i dic: «Caram, jo no facturo el 45 per  
cent a l’Administració.» I quan miro altres dones amb 
les seves empreses, els passa igual.

Llavors, els qui governen, més enllà de fer declaraci-
ons voluntaristes que estan a favor de les dones, també 
poden canalitzar adquisicions a empreses de dones i 
convertir en fets allò que s’omplen la boca alguns dient, 
no?, estamos por las mujeres, estem per les dones, com-
prem a les dones i així també elles estaran contentes.

I volem, finalment, que la perspectiva de persona dona 
sigui contemplada quan es confeccionen els pressupos-
tos de les administracions. Perquè no podem seguir gas-
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tant diners de tots només en unes determinades maneres 
de veure el món.

En fi, que els demanem que per les atribucions que te-
niu, tant al Parlament, com a membres del Govern o de 
l’oposició, feu un pas endavant quant a les paraules i 
manifestacions voluntaristes que fa potser quinze anys 
que sentim o una sèrie d’anys que ens n’hem adonat 
i que parlem i diem, que siguem capaços tots de dur 
a terme accions concretes i fermes tenint en compte 
la realitat. I a més a més en èpoques de crisi, que és 
quan tothom es recorda, com era?, de sant Pere quan 
trona, quan els homes van a la guerra es recorden que 
elles poden anar a les indústries i fer armament, quan hi 
ha crisi ens recordem dels emprenedors, creem cultura 
emprenedora transversalment al llarg de totes les gene-
racions i possiblement ens haurem de lamentar menys 
del que ens lamentem ara.

Moltes gràcies i confiem que us faci molta il·lusió, tanta 
com ens en fa a nosaltres, encarar aquest repte, i comp-
tem realment amb la vostra participació com a dones 
intel·ligents, hàbils i dinàmiques que sou.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per acord de tots els grups, doncs, farem 
les dues intervencions seguides i després la seva inter-
venció podrà ser única i d’aquesta manera rendibilitzem 
millor el temps.

Compareixença
de Fatou Secka, presidenta de l’Associació 
Equis-MGF, perquè exposi la seva experièn-
cia amb associacions de dones immigrades 
i les seves consideracions i propostes amb 
relació als reptes d’aquests col·lectius per a 
millorar la igualtat (tram. 357-00294/08)

Passem, per tant, si els sembla, al segon punt de l’ordre 
del dia, que és la compareixença de la senyora Fatou 
Secka, que és presidenta..., bé, mediadora intercultural 
i agent de salut comunitària, cofundadora i presidenta i 
educadora de camp de l’Associació Equis-MGF, i tècni-
ca formadora sobre violència de gènere de la Fundació 
Cepaim. Té la paraula.

La Sra. Fatou Secka (presidenta de l’Associació Equis-
MGF)

Gràcies, i bona tarda a tothom. En primer lloc volia 
donar les gràcies per convidar-me aquí, davant la Co-
missió de Dones, i tenir l’interès de saber la meva tra-
jectòria professional, personal i també l’interès de tenir 
el coneixement respecte a com estem vivint aquí tant 
dones com homes immigrants, a Catalunya.

Bé, en primer lloc, volia comunicar que jo sóc activista 
des de fa vint-i-cinc anys, que estic treballant pels drets 
humans i els drets de les dones i sobretot la integritat 
física i psíquica de les dones.

Quan vaig arribar aquí, a Catalunya, l’any 70, no hi ha-
via gaire xarxa social aquí, a Catalunya, per a nosaltres, 
nouvingudes. Tampoc hi havia cap programa d’acollida 
per a aquesta gent que anava arribant aquests anys. Vaig 
haver d’obrir-me camins i trencar moltes barreres tant 
lingüístiques com culturals. I també vaig haver de tren-
car barreres de classe social i també sobretot de gènere, 
quan coneixem el que vol dir gènere a la nostra cultura 
com a dona, i tot això ho he anat trencant, i també viu-
re la conseqüència d’aquest trencament que tenia molt 
lligat a mi abans d’haver arribat aquí.

La meva experiència em va ajudar a connectar automà-
ticament amb les dones que anaven arribant, a detectar 
la necessitat que tenien i que això també suposaria un 
repte per a mi al qual hauria de donar una resposta. Al-
hora també em vaig adonar del gran desconeixement 
que tenia la societat respecte a aquesta gent que anava 
arribant aquí, a Catalunya. Això també em va fer veure 
que jo mateixa com a líder o com a pionera hauria de 
tenir més coneixement respecte a la societat en la qual 
estem vivint en aquest moment, tenir el coneixement del 
seu funcionament i normes per poder transmetre-ho a 
les dones també que anaven arribant aquí, a Catalunya. 
Va ser així quan em vaig formar com a mediadora in-
tercultural i agent de salut comunitària, que d’aquesta 
manera també podia optar a més coneixement respecte  
a com podia fer la meva intervenció i fer un traspàs per a  
la meva comunitat respecte a aquesta societat.

Aquesta formació em va posar també en contacte amb 
la realitat respecte a la mutilació genital femenina, per-
què ha sigut un tema que jo no n’he tingut coneixement 
quan vaig estar al meu país, pel fet que ha sigut un tema 
de tabú durant molts –molts– anys. Per motiu d’aques-
tes conseqüències de la mutilació genital femenina de 
cop vaig identificar el que significava aquesta pràctica i 
sobretot la vulneració dels drets de les dones, de la seva 
física, psíquica i sobretot quan parlem de la integritat 
física de les dones.

La violència contra les dones, atès els forts arrelaments 
que té aquesta pràctica per a les dones practicants, tam-
bé em va plantejar la necessitat de buscar estratègia per 
poder fer una intervenció en la comunitat. He necessitat 
recerca d’estratègia d’intervenció, crear espais de tro-
bada a cases particulars tant d’autòctons com de dones 
immigrades. Aquest espai de trobada va ser tan vital i 
important per aconseguir aquest espai com crear la con-
fiança de les dones perquè puguin expressar les seves 
pors, necessitats en aquells moments. I va ser aquest 
espai de trobada que em va connectar amb la realitat 
que les dones africanes estaven desitjant defensar la 
mutilació genital femenina com una cosa que forma 
part de la seva cultura, que és una cosa vital per a elles.

La nostra associació es va crear per poder treballar amb 
les dones respecte a aquestes pràctiques, perquè siguin 
conscients i poder identificar sobretot la conseqüència 
d’aquesta pràctica i la vulneració dels drets humans que 
porta a terme practicar aquesta mutilació.

La mutilació genital femenina és una violència contra 
les dones, és una pràctica que s’ha d’eradicar. Per tal de 
ser conscients les mateixes víctimes d’aquesta pràctica, 
no val només prohibir i castigar, no n’hi ha prou, hem 
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d’oferir un espai on les dones puguin esser formades i 
informades de tot el que representa aquesta pràctica, la 
seva salut física i també del dret de les nenes. És només 
a través d’aquesta conseqüència i mitjançant aquestes 
dones i noies quan avancem en l’eradicació d’aquesta 
pràctica, que és imprescindible que les mateixes do-
nes víctimes superin i vagin més enllà d’identificar-se 
amb aquesta pràctica com a part de la seva cultura. Tot 
això, acompanyat d’una necessària intervenció de part 
dels actors socials convenients, tal com reflecteix la llei. 
Aquestes mesures són indispensables, però no poden 
anar separades.

D’altra banda, podem crear..., i de fet s’han donat al-
guns casos de confusió i rebuig cap a l’aplicació de 
la llei. Això passa quan les persones fan una cosa que 
estan convençudes que estan fent bé per al seu cos i 
de les seves filles, és allà quan realment podem ajudar 
aquestes persones a identificar sobretot la conseqüència 
d’aquesta pràctica, el que significa quan parlem dels 
drets humans. I sempre una revisió de quan parlem de 
conceptes, que gairebé són diferents els que tenim nos-
altres i el concepte d’aquí.

També dir-vos que tenim reptes que es poden i hauríem 
de fer per posar fi a aquesta pràctica de la mutilació 
genital femenina.

Entre les comunitats que la practiquen crear un espai 
de confiança, com he dit abans, a les dones perquè pu-
guin expressar les seves inquietuds, preocupacions, que 
tenen a veure amb les seves necessitats socials, amb 
l’objectiu que aquest espai sigui obert i donar-li eines 
per poder tenir coneixement, etcètera.

Sobretot apoderar les dones, que siguin agent pel canvi 
i que formin part d’aquells programes creats per fer 
una societat justa, jo crec que les dones han de tenir 
molt a veure durant aquesta preparació o redacció de 
programes. La mutilació genital femenina continua com 
a activitat cultural tan profundament arrelada, per això 
no podem deixar d’intervenir i crear un programa per a 
una intervenció adequada.

Hi han accions també que toca fer, que la prevenció de 
la mutilació genital femenina correspondria a distin-
tes institucions polítiques, doncs, es pot portar cap a 
mitjans una acció coordinada entre institucions, agents 
professionals, de salut, atenció primària, ginecologia, 
pediatria, educació, escoles. També és molt important 
la formació de professionals, com metges, treballadors 
socials, etcètera; institucions de protecció al menor, jus-
tícia, fiscalia de menors.

La complexitat política administrativa de la resta de 
la complexitat de l’Estat fa que la lluita de la preven-
ció i l’eradicació de l’MGF estigui en aquest moment 
dispersa. La majoria de les competències estan trans-
ferides a les comunitats autònomes i no existeix coor-
dinació a nivell estatal. De l’acció emprenen des dels 
diferents territoris i associacions... Si nosaltres no fem 
una coordinació de treball per poder eradicar aquesta 
pràctica portarem molts anys estant en un país modern, 
en una societat moderna on estan vivint nenes nascudes 
o formades que del país d’origen dels pares les estan 
sotmetent a la mutilació genital femenina. Les estratè-

gies posades en marxa han d’anar encaminades a lluitar 
contra aquest error.

Si ho veiem des d’una perspectiva cultural, per lluitar 
contra aquesta pràctica és necessària una estratègia co-
muna que eviti confrontació. Això inclou, entre altres 
aspectes, donar a conèixer a la comunitat els perills i 
efectes de l’MGF a través de formació i informació. Jo 
crec que la formació per a les persones és important, 
quan una persona no té estudis és com una persona 
cega, no coneix res i molt més no pot tenir reconeixe-
ment dels seus drets, ni té eines per poder reivindicar 
aquests drets. Treballar amb tots els líders comunitaris 
qüestions com l’MGF o matrimonis forçats, tenen una 
base de relació familiar que va més enllà i més profunda 
que el fet religiós. 

D’altra banda, penso que no és bo que l’Administra-
ció consideri que els únics interlocutors de confiança 
o capaços d’influir en la comunitat són exclusivament 
religiosos, sinó que seria positiu que es conegués una 
pluralitat de gent al terreny de la mediació. La mediació 
és una eina molt important, perquè crec que el mediador 
està per fer el pont des de la societat d’acollida amb la 
comunitat d’immigrants. Avui en dia la mediació està 
fent una transformació i un apropament respecte de la 
convivència i el reconeixement dels drets dels altres.

També és important apoderar les dones, l’apoderament 
de les dones des del sector polític implica l’acció per 
canviar les relacions de poder entre els grups de pobla-
ció oprimits i els grups dominants, potenciar la formació  
professional de tots els sectors, sobretot en intercultu-
ralitat. Donar pautes d’intervenció, rol i figura de les 
dones dintre de la comunitat receptora i la comunitat 
d’origen.

Jo crec que moltes vegades necessitem donar pautes, 
com hem d’intervenir, per exemple, el tema de la mu-
tilació genital femenina no és només desitjar fer una 
intervenció, sinó que hem de partir d’un coneixement. 
Què significa la mutilació genital femenina per a aques-
tes dones? Quin arrelament té realment? Jo crec que hi 
han elements que hem de tenir el coneixement abans 
de fer una intervenció. No podem abordar un tema del 
qual realment no tenim coneixements.

També és important implicar el líder religiós com a es-
tratègia, ja sabem, nosaltres..., a la nostra cultura, hi han 
espais separats i la dona per molt activista que sigui per 
fer un treball en la comunitat amb els homes necessita 
tenir un interlocutor, i aquest pot ser que sigui el religiós  
que té l’espai com la mesquita o quan fem realment 
programes culturals o religiosos i en aquest espai no hi 
ha la presència de la dona, allà podem utilitzar o podem 
treballar amb el líder religiós que posi aquesta interlo-
cució i apropament amb els homes.

També hem tingut avanços durant tots aquests anys que 
hem estat treballant amb les dones, amb la comuni-
tat immigrant i amb la comunitat catalana. Avui en dia 
les dones són més conscients de la importància que té 
el fet de formar part d’una associació. S’ha trencat el 
tabú, que ha sigut un treball molt lent, perquè de fet la 
mutilació genital femenina ha tingut un reconeixement 
dintre la cultura que la practica, dintre la comunitat que 



13 d’abril de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 807

8

COMISSIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES DONES SESSIÓ NÚM. 29

realment la defensa, perquè no coneixien res més: «Que 
això se li ha fet a la teva àvia, a la teva mare, t’ho han 
fet a tu i per què no ho fas a la teva filla?» I tot això s’ha 
de treballar per trencar-ho. Han adquirit eines d’obrir 
el diàleg dintre de la família, tant d’aquí com del país 
d’origen. Les dones han reflexionat i han identificat 
les conseqüències de la mutilació genital femenina, el 
que estan patint moltes dones avui en dia sense anar 
més lluny en el moment de la menstruació, durant la 
relació amb la seva parella, tot això abans la dona no 
ho associava com a conseqüència de la mutilació geni-
tal femenina. I ara manifesten un rebuig cap a aquesta 
pràctica com un acte de violència que vulnera els seus 
drets humans i la seva salut física, psíquica i la de les 
seves filles.

Però que també tenim assignatures pendents, l’apode-
rament aquest que parlava abans de les dones ha de ser 
acompanyat d’accions d’inclusió social on poden optar 
una..., o poden optar per la seva mateixa autonomia i 
tenir dret a participar en el món laboral.

Jo demanaria a les forces polítiques que desenvolupin 
punts que contempla el Pacte nacional per a la immi-
gració aprovat l’any 2008. Jo diria que és un document 
de mínims que marca uns compromisos concrets, que 
està molt bé formulat, però cal avançar en el seu com-
pliment.

Per exemple, el punt 4, assegurar la igualtat d’opor-
tunitats entre homes i dones i incloure la perspectiva 
de gènere. Les dones són protagonistes dels processos 
migratoris, en fer-ho són agents de canvis socials per als 
seus països d’origen i els seus països de destí. Les dones 
pioneres en el projecte migratori o reagrupades per les 
seves parelles a causa del treball productiu que tenen as-
signat mantenen els vincles amb la societat d’origen, hi 
ha una mirada retrospectiva i aquesta mirada no es pot 
perdre. Encara que hi han moltes persones que fa molts 
anys que viuen a Catalunya o a Europa, continua exis-
tint el mite del retorn. La realitat pot ser sí o no, però 
això queda; i en el cas que jo tornés, amb tants canvis 
que estic fent, seré rebutjada per la meva mateixa comu-
nitat. I hem de treballar per donar a la dona la seguretat 
que només és el pensament de dir pot ser que tornés, 
però tenir la seguretat que formo part d’aquesta societat, 
que tinc els meus drets, que em consideren com una 
més dintre d’aquesta societat. Parlem molt de parlar 
la llengua catalana, la llengua només no dóna vida a 
la gent, hem de ser reconegudes com a persona, com 
a individu, hem de ser reconegudes com a catalanes.

Fa uns deu anys he publicat un llibre en el qual deia: 
«Els nostres fills tenen Catalunya al cor i porten Àfrica 
a la cara.» I això, jo crec que l’Administració ha de tren-
car aquest fet, aquesta realitat, perquè els nostres fills 
realment, si nosaltres que portem trenta-cinc anys no 
estem identificades amb la societat catalana, els nostres 
fills, no és que s’identifiquin, sinó que directament són 
catalans pels drets i han de ser reconeguts.

Amb les nostres feines de serveis de proximitat, de cura, 
les persones permeten l’accés al mercat de treball for-
mal amb les famílies de les quals assumeixen les tas-
ques de cura, se les responsabilitzen sovint del procés 
d’integració d’elles mateixes i de les seves filles i la 

societat d’acollida. La integració és cosa de dues, la 
persona que ve ha de fer un camí fins a arribar-hi, però 
la societat que rep també s’ha d’obrir perquè aquesta 
persona pugui perdre la por i caminar i poder apropar-se 
i poder seguir també ben tranquil·la. No sé com vaig de 
temps. (Pausa.) Cinc minuts, d’acord; gràcies.

Tanmateix aquest fet no és visible, les dones immigra-
des continuem sent invisibles dintre d’aquesta societat 
i jo crec que hem format part històrica d’aquest país, 
hem format part de transformacions d’aquest país, però 
continuem sense ser visibles de tot el que nosaltres hem 
pogut fer dintre d’aquesta societat.

Més enllà de les iniciatives del moviment de dones i de 
les polítiques públiques, la promoció d’igualtat entre 
gènere implica transformació a mitjà o llarg termini i 
són els resultats d’un procés de socialització.

Abans de tancar tinc unes propostes. Per la societat 
demano facilitar la participació de les persones nou-
vingudes en activitats de barris, a l’AMPA a escoles, 
celebracions culturals que permeten al mateix moment 
la diversitat cultural i el coneixement mutu. Recolza-
ment a les associacions de dones, facilitar els recursos 
necessaris per portar a terme els programes dissenyats 
pel bé del desenvolupament.

Propostes per la igualtat, polítics, què es pot fer per la 
igualtat d’oportunitats? Això m’ho demanaven. Recol-
zar nenes que defugen l’MGF i els matrimonis precoços 
i forçats, en aquesta intervenció farà falta el suport de 
les forces polítiques. Depenen de les condicions que la 
societat de destí proposa perquè les persones rebem una 
acollida en aquest país.

Integració, es podrà fer amb major o menor èxit, o en 
aquest sentit s’ha parlat d’integració reiteradament com 
igualtat de drets i drets per a totes les persones, homes 
o dones, la consideració i respecte per a tots i totes 
per part dels polítics. D’aquesta manera la prevenció 
i l’atenció a la població en risc s’ha de fer des d’una 
perspectiva d’igualtat en l’accés a recursos socials, edu-
cacionals i salut i no només des d’una perspectiva de 
repressió del delicte. Per descomptat que és fonamental 
utilitzar el dret i el dret penal per poder castigar aquesta 
persona ja que això es considera delicte.

Que la igualtat d’oportunitats es doni molt especialment 
en la generació jove, en les nostres filles i també els 
fills. Les persones nascudes a Catalunya o formades a 
Catalunya s’han de poder proposar situar-se professio-
nalment i no patir cap discriminació. Aquí posaria un 
exemple del que no hauria de passar aquí, a la nació, 
Catalunya, la situació dels banlieues francesos on els 
joves es revolten perquè tot i haver nascut al país no 
tenen els mateixos drets ni oportunitats de formació, de 
treball, etcètera, per raó del seu origen familiar.

Els drets de les dones a no ser mutilades, casades forço-
sament ni precoçment es defensen millor en un context 
de bona acollida i, al contrari, si la població immigra-
da es sent menyspreada culturalment, humanament és 
més possible de caure en actituds tancades respecte de 
la pròpia cultura i religió. El que volem és un futur, 
s’està jugant en aquesta generació jove en què tots els 
sentits, per una banda, si els situeu professionalment 
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s’haurien..., socialment, si s’incorporen socialment els 
seus drets, seria el millor per als nostres fills. I per si són 
mutilades i casades forçosament també seria el que con-
tinuaria a la generació següent. Elles són l’oportunitat 
més important per avançar cap a una societat igualitària, 
perquè les joves són el futur.

Moltes gràcies per haver-me convidat, com he dit abans, 
i poder-me escoltar. Espero que arribin aquestes propos-
tes i la inquietud que tenen les dones dintre d’aquesta 
societat perquè en formem part.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara obriríem un torn de parau-
les de cada grup. Pel Grup de Convergència i Unió, té 
la paraula la il·lustre diputada Marta Llorens i Garcia.

La Sra. Llorens i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, em perme-
tran que els doni les gràcies a les dues compareixents 
no només per les seves intervencions, sinó sobretot per 
aquella feina que van realitzant al llarg dels anys.

Avui em posen en una dificultat, els ho he de dir fran-
cament –i ja saben els companys i companyes d’aques-
ta comissió que no és que em falti, diríem, capacitat 
de poder fer una intervenció–, però em posen en una 
dificultat i els diré el perquè. Perquè, de fet, vostès 
estan plantejant tot una sèrie de realitats i, per tant, 
d’evidències, experiències, compartides no només 
d’una forma individualitzada, sinó a través d’una sè-
rie d’associacions que posen, allò, negre sobre blanc 
allò que acostumem a dir que és que existeixen drets, 
existeixen lleis, però que a l’hora de la veritat i a l’hora 
de la pràctica l’execució d’aquestes lleis, la posada en 
funcionament d’aquestes normatives existents, doncs, 
no acaben de fer o no acaben de tenir la resultant que 
realment pugui venir a fer un canvi o una inflexió, 
amb les dades estadístiques que ens segueixen donant 
invisibilitat de les dones, com és la manca de subven-
cions o de contractes amb l’Administració per part 
del món empresarial femení, com és la disminució de  
les mutilacions o dels casaments forçats. I com que les  
companyes d’aquesta comissió saben que aquesta és una 
de les meves dèries, es a dir, potser hauríem de legislar  
menys i actuar més, i aquí estem a una cambra legis-
lativa, i la cambra legislativa és aquella, doncs, que 
fa les lleis.

I des de la perspectiva de Convergència i Unió hem 
volgut mantenir en el si d’aquesta comissió una posi-
ció al més harmònica possible entenent que la defensa 
dels drets i de les possibilitats i opcions de les dones, 
doncs, ha de ser una mica apolítica, tot i que a vegades 
tinguis elements o circumstàncies per poder aprofitar o 
aprofundir políticament parlant, però que aniria en de-
triment, en definitiva, del col·lectiu i del gènere femení.

I per tant, avui quan les sentia a vostès deia, bé, si nosal-
tres hem donat suport a la Llei d’eradicació de violència 
masclista en la qual es tipifica –i al Codi penal– que 
això és delicte, hem donat suport als plans d’actuació 
de l’Institut Català de la Dona, en el qual s’han més que 

triplicat els pressupostos i on hi ha subvencions per tal 
de poder fer estudis, ajuts, on s’ha fet també donant 
recolzament, doncs, uns pressupostos que amb trans-
versalitat es tingui present, diríem, des de la perspectiva 
de dona tots els ítems, quan hem denunciat la necessitat 
que es canviessin els tants per cent de càrrecs de confi-
ança pel que fa al tant per cent entre homes i dones, ja 
no diguem del tant per cent de conselleres i consellers. 
I és evident que tots tenim responsabilitats, no només el 
Govern de la Generalitat, sinó en altres municipis i en 
altres consells comarcals, que, per tant, el color polític 
no exclusivament és tripartit, sinó que també pot ser de 
Convergència i Unió o del Partit Popular, i que en això 
no acabem d’avançar.

Però en el cas que avui ens pertoca debatre, i per tant, 
posar negre sobre blanc, sí que crec que és una com-
petència molt directament vinculada, diríem, amb el 
Govern de la Generalitat.

I en aquest sentit crec que de ben segur s’han fet es-
forços, però que de ben segur n’hi han molts més per 
fer i que els esforços que s’han fet evidentment no han 
donat una resposta satisfactòria amb la modificació de 
les corbes pel que fa ni al diferencial de salaris de les 
dones, ni pel que fa al tant per cent de dones i homes 
que treballen, ni pel que fa a la reducció de violència 
masclista en les cinc o sis, diríem, tipificacions que es 
van establir dintre de la mateixa Llei de violència mas-
clista, ni pel que fa a la reducció de mutilacions. Ales-
hores jo no vull en aquest moment tampoc fer una..., 
canviar el criteri de ser positius, però sí que tots plegats 
i més concretament aquells que tenen una major res-
ponsabilitat crec que en aquest tema hauríem de posar 
una mica més d’«empeny» i sobretot..., no crec que de 
voluntat, perquè de ben segur que es deu tenir, però sí 
que de capacitat i d’efectivitat.

Només els volia dir això i reiterar l’agraïment profund 
sobretot a la feina que estan fent i en allò que tots ple-
gats podem contribuir a seguir millorant des de la nos-
tra responsabilitat, que en aquest cas és la legislativa, 
i també en tant que membres de partits polítics i de 
direccions polítiques, doncs, la capacitat que puguem 
tenir d’influir en els respectius partits polítics, que se-
gueixen també tenint un diferencial entre homes i dones 
important tots ells, doncs, assegurar-los que seguirem 
lluitant amb una lluita comuna i col·lectiva no només de 
les dones, sinó de tota la societat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, la il·lustre diputada Mila 
Arcarons i Oferil.

La Sra. Arcarons i Oferil

Gràcies, presidenta. I afegir-me als agraïments per ha-
ver-nos acompanyat i per haver-nos explicat el vostre 
punt de vista. He de dir-vos que al llarg de tots aquests 
anys..., que un bon dia les companyes de la comissió 
vam concloure que faríem totes aquestes compareixen-
ces, crec que tots i totes hem fet com una mica l’estat de 
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la qüestió de la igualtat al nostre país, i us agraeixo que 
avui hàgiu focalitzat en dos temes, que són prou inte-
ressants, el de l’emprenedoria i també el de la situació 
de les dones immigrades al nostre país.

Crec que en aquest trajecte que hem fet nosaltres, les dipu-
tades i els compareixents, com deia la senyora Llorens,  
s’evidencien, per una banda, les llacunes que encara hi 
ha, de fet crec que concloureu amb nosaltres que estem 
en una lluita o en una cursa de fons de molts segles,  
però que estem en un bon camí, crec que estem en un 
bon camí, jo no voldria ser tan negativa –crec que es-
tem en un bon camí–, i que el projecte en el qual estem 
té dues cares d’una moneda. Per una banda, tots els 
avenços que hem fet les dones, som les dones més ben 
formades de la història, som dones que estem en polí-
tica, som dones que treballem. Però l’altra cara de la 
moneda, com deia la senyora Ribes, és les dificultats  
que tenim les dones en l’emprenedoria o les dificultats que  
tenim les dones en els salaris.

Però insisteixo que crec que estem en un moment d’una 
sacsejada, en un moment..., algú ha dit al llarg d’aques-
tes compareixences que jo recordava que estem en un 
moment en què tots i totes, la societat, els polítics, els 
empresaris, les emprenedores, s’han adonat que és un 
tema de justícia social. M’ha interessat el tema del ta-
lent femení que vostè esmentava, és un tema de justícia 
social no deixar perdre el talent femení, en tant que do-
nes més ben formades hem de lligar-ho amb la nostra 
presència a les empreses.

I volia fer una reflexió, perquè aquests dies hem seguit 
què s’està esdevenint en les empreses que han optat per 
opcions de flexibilitat, opcions de conciliació, opcions 
d’apoderament de les dones i s’ha evidenciat que això 
és positiu per a la productivitat d’aquestes empreses, 
perquè va en benefici del menys absentisme.

I vostè, senyora Ribes, ha dit que tenien un estudi de 
responsabilitat social de les empreses, m’agradaria que 
parlés... (veus de fons) –exacte–, d’empreses entenc 
que comanden dones, no? M’agradaria que ens digués 
arguments, que ens expliqués una mica aquest estudi, 
perquè darrerament estem escoltant com la crisi ha posat 
en evidència que les empreses que només estan gestio-
nades per homes tenen llacunes, i com la crisi posa en 
evidència que les dones que comanden empreses tenen 
una altra manera de gestionar, que això va en benefici 
d’aquestes empreses. Per tant, m’agradaria una mica 
que parlés sobre aquest estudi i com això..., si això és 
un argument com el que jo li dic, no?, empreses amb 
més dones, més productivitat.

En fi, amb relació a l’associació de la Fatou Secka, volia 
donar-li les gràcies també, crec que vostè ja va estar una 
mica aquí quan va venir la senyora Carme Vinyoles en 
el passat, ella recordo que ens deia: «Heu d’escoltar les 
dones que fa temps que han vingut, que han esdevingut 
mediadores i que han lluitat pels drets de les dones.» I 
recordo que ella feia ús d’una expressió que era «les heu 
de tenir en compte», hem de comptar-hi. Pel que avui 
ens ha expressat i pel relat que ha fet, hi estem d’acord, 
hem de comptar amb la seva experiència, amb la seva 
mirada, amb la seva expertesa.

I volia preguntar-li, perquè m’ha semblat que el seu 
relat era molt pessimista, no?, quina valoració fa amb 
relació al protocol que, si no ho tinc mal entès, vostè hi 
ha participat i n’ha sigut membre actiu i membre amb 
un cert lideratge, quina valoració fa d’aquest protocol? 
Perquè, com deia la senyora Llorens, les nostres lleis te-
nen en compte dues coses que vostè crec que ha reivin-
dicat o ha posat sobre la taula. Per una banda, tenir en 
compte la seva expertesa, tenir en compte l’experiència 
de les associacions com la seva. I, en segon terme, tenir  
en compte la pluralitat de les dones d’aquest país, tenir en  
compte que les dones, malgrat que busquem la igualtat 
d’oportunitats, malgrat que estiguem treballant per la 
igualtat de drets, tenim especificitats i som plurals, i 
això ho hem recollit en moltes lleis. Concretament en 
la que parla o concreta què hem de fer amb relació a les 
mutilacions genitals femenines, que és la Llei de l’era-
dicació de la violència masclista, que en aquest cas beu 
de l’experiència del protocol que va néixer a Girona, i 
que té en compte, tant quan parla de definició com quan 
parla d’especificitat d’accions, les mutilacions. Per tant, 
com veu una mica aquest protocol, després d’aquests 
anys, què pensa que s’ha esdevingut?

Em preocupa aquesta expressió que feia també vostè 
amb relació a la tensió en positiu de l’Administració 
pública, no?, de si l’Administració pública ha format les 
persones que han d’estar al cas d’aquestes situacions, 
estem tensionats en el sentit positiu de la paraula? Vostè 
ha fet ús d’una expressió, ha dit: «Les dones hem de ser 
agents de canvi, però aquesta actitud està molt arrelada 
i no podem deixar d’intervenir-hi.»

Jo dies enrere llegia una entrevista a una pediatra de 
referència de les comarques gironines, de l’Empordà, 
una senyora que fa anys que col·labora en aquest tema i 
recordo que el periodista li preguntava: «Vostè creu que 
això s’acabarà?» Vostè creu que acabarem amb aquesta 
pràctica que té aquestes connotacions, que vostè ha in-
tentat expressar, culturals, religioses i molt arrelades? 
Li faig la mateixa pregunta, lligant-ho amb el tema de 
la valoració del protocol. La senyora pediatra deia que 
sí, per què? Deia que sí pel treball que havien fet tots 
els agents socials, deia que sí perquè les persones jo-
ves estaven canviant de mentalitat, deia que sí perquè 
l’impacte cultural del país que ha acollit aquestes per-
sones engolirà el seu impacte passat i deia que sí i fins i  
tot deia que això impactaria en el seu origen, que fins i tot  
acabaria acabant-se a l’Àfrica.

Per tant, li pregunto això, i volia acabar també dient 
que aquesta sensació que vostè expressava amb relació 
al fet que hi ha un cert desencaixament sobre la lluita 
per la igualtat d’oportunitats de les dones d’aquí i de 
les altres dones, no?, jo comparteixo amb vostè que ha 
de ser una lluita entesa des de la companyia. O sigui, 
jo vull demanar-li a vostè com ens podem acompanyar 
més per aquesta lluita, perquè la meva lluita pels drets 
de les dones entenc que ha de ser la mateixa lluita que 
la seva, en tant que nosaltres treballem des dels drets i 
des dels deures i des d’uns valors compartits per la co-
hesió social d’aquest país i entenent que hem d’agafar-
nos de bracet i no entendre la pluralitat i la multicultu-
ralitat d’aquest país com una amenaça, sinó com una 
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oportunitat, i en la lluita pels drets de les dones, com 
una acció conjunta.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputada. Pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, té la paraula l’il·lustre 
senyor Pere Bosch.

El Sr. Bosch Cuenca

I Cuenca.

La presidenta

I Cuenca.

El Sr. Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Intentaré ser el 
màxim de breu possible i intentar a més a més fer un 
exercici que jo crec que pot ser molt profitós, que és 
interrelacionar les dues compareixences. Tot i que apa-
rentment han tractat de temes molt diversos, jo crec 
que pot ser molt interessant sentir l’opinió de la se-
nyora Lourdes Ribes García sobre alguns temes..., no 
dic directament sobre el tema de la mutilació genital 
femenina, però sí d’algun altre tema que s’ha plantejat 
en la intervenció de la senyora Fatou Secka. I a la in-
versa, també, doncs, sentir l’opinió de la senyora Fatou 
Secka sobre alguns aspectes que fan referència al tema 
de l’emprenedoria.

Intentaré a més a més ser molt sintètic i plantejar algu-
nes preguntes que se m’han ocorregut al voltant de les 
seves intervencions. La primera va al voltant d’una ex-
pressió que feia servir, doncs, la senyora Lourdes Ribes 
García, que era el tema de la memòria històrica. És a 
dir, la necessitat d’incorporar la memòria històrica de 
la dona al nostre discurs, i trobo que novament també 
pot tenir una certa vinculació amb la incorporació tam-
bé de la memòria històrica de la immigració. O sigui, 
en aquest país tenim una certa dificultat per incorporar 
dintre del nostre imaginari col·lectiu memòries històri-
ques que han estat fonamentals per al país, un d’ells ha 
estat la immigració. Aquest país s’ha fet, i és més, jo 
crec que és un element identitari del país, en base a dife-
rents onades migratòries, i igual que s’ha fet lògicament 
amb l’aportació de les dones. Jo voldria saber de quina 
forma creuen –i ho dic en plural, eh?– que podem in-
corporar en el nostre imaginari col·lectiu aquestes dues 
memòries, diguem-ne, històriques.

Un altre, aquest sí que va específicament dedicat a la se-
nyora Lourdes Ribes García, que és el tema de la manca 
d’informació, no?, jo crec que és un tema fonamental 
en qualsevol aspecte, difícilment sense disposar d’in-
formació podem elaborar estratègies importants. I en 
aquest sentit, voldria que incidís de quina forma podem 
aconseguir que aquells instruments públics que tenim 
d’elaboració d’informació puguin incorporar la pers-
pectiva de gènere, des de l’Idescat fins a altres fonts, o 
sigui de quina forma podem fer que la informació que 
és necessària per elaborar polítiques i estratègies de cara 
al futur puguem tenir-la.

I una tercera pregunta, en aquest primer bloc, és el tema 
de l’emprenedoria específicament en un col·lectiu que 
no sé si està representat dintre de la seva associació, 
però que m’interessa especialment. Un és el de la rura-
lia, o sigui, la zona del camp, les dones emprenedores 
en el vessant rural del país. Jo crec que probablement 
tots plegats coincidirem que encara és més difícil se-
gurament en el sector rural d’aquest país, on tradicio-
nalment la dona ha estat, no dic marginada, sinó que 
pràcticament ignorada. Només cal veure un padró de 
fa cent anys per adonar-se que dóna la impressió que 
la dona no està fent res i que l’únic que està suportant 
l’economia familiar és l’home, quan resulta que la dona 
té un paper no diria substancial, sinó que a més a més 
prioritari en aquest sentit.

I també relacionat amb la intervenció que..., la sego-
na intervenció, el tema de la immigrant, de la persona 
nouvinguda com a emprenedora. Ja sé que moltes ve-
gades estem parlant d’una estricta necessitat o inicial 
necessitat d’aconseguir la plena autonomia de la per-
sona, però voldria saber si hi ha alguna incidència de la 
seva entitat en el col·lectiu específicament de persones 
nouvingudes, i també voldria saber-ho per part de la 
senyora Fatou Secka.

I després un tercer bloc de preguntes. La primera és el 
tema de la..., vostè feia referència –la senyora Fatou 
Secka– al tema del Pacte nacional per a la immigra-
ció. Crec que és una fita que moltes vegades no valo-
rem suficientment en aquest país, o sigui, si mirem el 
nostre entorn polític, estratègic, no hi ha altres països 
que hagin aconseguit una fita tan important. És a dir, 
posar d’acord totes les forces o bona part de les forces 
polítiques del país i bona part de les entitats del país al 
voltant d’un tema tan sensible i que genera tanta pre-
ocupació de la ciutadania jo crec que té molt de valor.  
I voldria saber..., no que em valorés en conjunt el Pacte 
nacional per a la immigració, que s’hi podria passar ho-
res i hores, sinó que incidís específicament si creu que 
hem afinat prou en el tema de la perspectiva de gènere, 
és a dir, a incorporar la perspectiva de gènere en aquest 
Pacte nacional per a la immigració.

Una segona pregunta dintre d’aquest segon bloc és el 
tema dels matrimonis forçats. Ja sé que la seva entitat 
està específicament dedicada o en bona part dedica-
da al tema de la mutilació genital femenina; voldria 
saber si també hi ha alguna via en aquesta matèria, 
que a nosaltres ens preocupa especialment. I també 
si avui dia encara manté..., jo llegia fa pocs dies una 
entrevista que a vostè li feien, no sé si era l’any 2007, i 
que comentava que probablement en dues generacions  
aconseguiríem eradicar a tot el planeta –em sembla 
que es referia a aquests vint-i-vuit països que avui la 
practiquen– la mutilació genital femenina. Jo no sé 
si avui comparteix aquest optimisme –jo crec que re-
alment és una anàlisi optimista si tenim en compte 
aquesta incidència. I si creu que des de països com 
Catalunya podem incidir no només a evitar que ciu-
tadanes de Catalunya puguin ser víctimes d’aquesta 
barbàrie, sinó que podem incidir també en els països 
d’origen a través de les polítiques de cooperació o a 
través d’altres vies.
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I una última qüestió que m’ha semblat molt interessant 
en la seva intervenció, que vostè parlava de la segona 
generació. Jo sempre comento, quan parlem d’immigra-
ció, que probablement el gran repte no serà en la prime-
ra generació, sinó en la segona; i em sembla que l’expe-
riència, amb el mirall francès, ens ensenya que realment  
és així. Si creu que, a través d’aquest pacte nacional 
o d’altres vies, estem incidint prou a fer que realment 
aquesta segona generació es pugui sentir –estem par-
lant de futurologia perquè lògicament no podem saber-
ho– plenament integrada en el país. Perquè jo crec que 
aquest serà segurament el baròmetre més perfecte per 
saber si hem estat fent la feina correcta. O sigui, d’aquí 
a vint anys, a partir de les persones que hagin nascut 
ja en aquest país, persones filles d’aquesta nova gene-
ració de catalans que estan arribant en els últims anys, 
serà a partir d’ells i d’elles que podrem saber realment 
si les feines, si la tasca en matèria d’integració s’ha fet 
de forma correcta.

Res més. Ho reitero, les preguntes van per a totes dues. 
I, en tot cas, agrair-los la seva tasca al llarg d’aquests 
darrers anys i també, doncs, la seva compareixença.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat. Pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora 
Carina Mejías i Sánchez.

La Sra. Mejías Sánchez

Gràcies, senyora presidenta. Volia donar la benvinguda 
a les dues compareixents, tant a la Lourdes Ribes com a  
la Fatou Secka. Amb la Lourdes Ribes ja fa anys que 
seguim la trajectòria d’Odame, des dels meus temps 
a l’Ajuntament de Barcelona –he participat en alguns 
lliuraments de premis–, on sé la tasca que fan. I, a més 
a més, volia recordar o comentar-li que en l’abreviatura 
del seu nom de l’organització Odame, la «a» significa 
acompanyament, que era una de les primeres vegades 
que jo sentia aquesta acció d’acompanyament a les do-
nes quan emprenien un negoci per tal que en aquest 
transcurs d’aquest impuls d’una iniciativa personal, 
doncs, no es veiessin soles, sense saber exactament a 
on acudir quan tenien algun problema vinculat al des-
envolupament del seu negoci, i em va semblar una ini-
ciativa molt interessant.

Des de l’organització, des d’Odame s’han fet iniciatives 
importants, però peca en els últims anys..., una de les 
que potser ara, en aquests moments, ha quedat absolu-
tament afectada per la crisi és el tema de la incorporació 
de les dones a llocs de decisió. Perquè crec que és un 
element fonamental el fet que hi hagi aquest impuls 
a les dones a llocs de decisió perquè és des d’aquests 
llocs de decisió des d’on es poden determinar políti-
ques que poden afavorir la incorporació de les dones 
a l’àmbit de l’emprenedoria, de l’empresa, i sobretot 
des d’una perspectiva molt més equilibrada o d’igualtat 
d’oportunitats envers altres organitzacions habitualment 
dirigides per homes.

M’ha sorprès molt això que ha comentat que aquesta li-
mitació de l’accés de les dones als llocs de decisió elles 
han estudiat que és determinat per un paradigma de la 
força, no? M’ha semblat una qüestió absolutament sor-
prenent, perquè considero que en aquests moments hau-
rem de recuperar enormement aquesta necessitat que les 
dones arribin als llocs de decisió com a conseqüència 
del seu mèrit i de la seva capacitat i del seu esforç, que 
jo crec que són qualitats bastant més favorables que el 
fet que hi arribin pel paradigma de la força, no? És una 
cosa que la veritat és que m’ha «frapat» bastant, no?  
I, per tant, volia que m’expliqués exactament com han 
arribat a aquesta conclusió, perquè veritablement és un 
tema que m’ha sorprès, no?

Com també m’ha sorprès el fet que sigui tan difícil 
que..., empreses impulsades o dirigides per dones tin-
guin tantíssimes dificultats en l’accés a les relacions 
amb l’Administració, quan, per exemple, en aquests 
moments estem veient que moltíssimes de les empre-
ses que dediquen la seva tasca o la seva feina al suport a 
persones amb dependència estan impulsades per dones. 
Jo crec que aquest seria un jaciment d’ocupació que 
podia garantir, doncs, que aquestes relacions amb l’Ad-
ministració milloressin, com a mínim en aquest sector 
de provisió de serveis a l’Administració pública, no?  
I, per tant, volia saber si elles, que em consta que tenen 
algunes persones vinculades a l’atenció, al sector de 
la dependència, els havien..., eren elles les que havien 
manifestat aquesta dificultat d’accedir a les relacions 
amb l’Administració, no?

I també, bé, he trobat curiós això de fer la memòria 
històrica de l’emprenedoria de dones, perquè certament 
sembla que aquesta idea de les dones emprenedores 
hagi sorgit d’un temps ençà com a conseqüència preci-
sament que aquestes organitzacions de dones emprene-
dores han donat visibilitat a moltíssimes dones que amb 
una iniciativa pròpia, doncs, tiraven endavant petites i 
mitjanes empreses, algunes d’elles amb un nombre de 
treballadors ja considerable, però que havíem oblidat 
tota l’etapa anterior, en la qual, doncs, n’hi havia mol-
tes que, com que no havien gaudit d’aquesta visibilitat, 
se’ls havia impedit formar part d’aquesta trajectòria.

Però a mi m’agradaria enfocar-me al futur, no? Jo sem-
pre penso en el futur i en les possibles dificultats que en 
aquests moments es puguin trobar, doncs, totes aquestes 
dones que treballen en petites i mitjanes empreses, que 
són, a més a més, considerades com a autònoms i que en  
uns moments de crisi econòmica poden veure el seu 
negoci més perjudicat. I que em digués exactament si 
ella creu, com diuen molts indicadors econòmics, que 
en aquests moments de crisi l’emprenedoria de dones 
és potser una de les que resulten més afectades i potser 
la que està expulsant cap al sector de la desocupació un 
gruix de dones considerable com a conseqüència de la 
dificultat de mantenir les seves empreses i la dificultat 
de trobar ajudes o suport de l’Administració per tal de 
tirar endavant les seves empreses.

Sempre m’ha semblat que aquest món de l’emprene-
doria de dones era absolutament apassionant, entre al-
tres raons perquè en els meus temps d’activitat com a 
professional lliberal em vaig adonar que també hi ha 
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un sector de professionals lliberals que poden ser con-
siderats com a dones emprenedores. Hi ha un munt de 
dones professionals que tiren endavant les seves consul-
tes, els seus despatxos i que en molts casos, des del punt 
de vista de les organitzacions de dones emprenedores, 
no se les té en compte, però es troben amb les mateixes 
dificultats que qualsevol altra dona que tiri endavant una 
empresa de serveis o una empresa comercial o quals-
sevol altres tipus d’empresa, no? I m’agradaria saber si 
dintre de la seva organització han analitzat també aquest 
sector de professionals com a possibles persones que 
puguin associar-se o a les quals puguin també acompa-
nyar en aquesta tasca emprenedora.

Per altra banda, volia també dirigir-me a la Fatou Secka, 
que ha fet una de les intervencions més interessants que 
s’han escoltat en aquesta comissió. Jo recordo el dia que va  
venir la senyora Carme Vinyoles –que ara ho comen-
tava la senyora Arcarons– i que vostè estava asseguda 
darrere nostre. I quan ella va dir: «Hem d’escoltar les 
dones nouvingudes perquè hem de saber exactament 
quina és la seva experiència», jo mateixa vaig dir-li a 
la presidenta que la convidés. I la veritat és que celebro 
que la comissió, per l’acord de totes les responsables i 
portaveus dels diferents grups parlamentaris, hagi final-
ment acordat la seva compareixença avui aquí, perquè 
vostè ha dit coses absolutament interessants i que jo 
decideixo apuntar-me, no?

Per exemple, vostè ha dit que quan vostè va arribar aquí 
una de les coses que es va proposar és tenir més conei-
xement de la societat en la qual vivia, conèixer exacta-
ment quina era aquesta societat, quines eren les seves 
normes, intentar entendre-les, intentar, doncs, integrar-
se, ajudar, incorporar-les a la seva norma de vida, no? 
I vostè ha dit una altra cosa que jo també he compartit 
sempre, i és la importància que totes les dones nou-
vingudes tinguin accés..., nouvingudes o no, però que 
tinguin accés a la formació, perquè la formació és la 
que els informa dels drets que els corresponen i que, per 
tant, una persona sense formació és com una persona 
cega, perquè està influïda pel seu entorn i, per tant, si 
no sap, no coneix quins són els seus drets, doncs, no els 
pot defensar. I aquestes dues premisses m’han semblat 
absolutament importants.

I, per tant, jo vull posar en pràctica la primera, no?, que 
és la que vostè ha dit: «Quan un arriba a una societat 
que no coneix, doncs, el primer que ha de fer és in-
tentar entendre-la.» I a mi, des del punt de vista d’una 
persona que em resulta absolutament aliè a la meva 
vida, al meu entorn, més enllà del que he pogut llegir, 
escoltar o veure, el tema de la mutilació genital feme-
nina, m’agradaria que vostè expliqués quina és la sig-
nificació que des del punt de vista cultural té en la seva  
societat aquesta pràctica. M’entén, eh? O sigui, perquè 
vostè ha dit després que moltes dones que vénen aquí i 
que eviten aquesta pràctica tenen por de..., o sigui, no 
s’ha trencat el tabú, exactament ha dit, que quan tornin 
al seu país no se sentin rebutjades. I jo vull saber per 
què s’han de sentir rebutjades. És aquest contrast que 
hi ha de mentalitats culturals, i m’agradaria entendre-
ho, no?

I després, respecte a la segona premissa que li he dit, al 
fet que la informació és importantíssima per conèixer 
quins són els seus drets, el company Bosch, d’Esquerra 
Republicana, s’ha referit abans que el gran repte era 
la segona generació, no? I, clar, aquí ja hi han moltes 
persones que vénen d’altres països, d’altres cultures, 
que porten molts anys, que ja tenen una formació. I, per 
tant, a mi m’agradaria que ens expliqués, també des del 
seu punt de vista de persona que pertany a una cultura 
diferent de la meva, com reaccionen les noies joves, 
aquestes noies de segona generació, quan la família els 
pot plantejar el fet de traslladar-les al seu país per fer 
una pràctica com aquesta, perquè des del seu punt de 
vista cultural és una cosa que, si no, després els pot re-
sultar negativa si algun dia decideixen tornar. És a dir, 
jo el que vull és entendre des de la seva perspectiva com 
es viu això respecte de persones de la segona generació, 
persones que vénen aquí d’altres cultures.

I després hi ha una altra qüestió que m’ha sobtat també 
molt i és el fet que vostè ha dit: «Bé, ja que estem aquí, 
al Parlament de Catalunya, els vull fer una sèrie de pro-
postes que vostès assumeixin com a pròpies», no? I una 
d’elles era, bé, el fet de considerar la penalització de  
la mutilació genital femenina. Que jo recordi, a l’última 
modificació del Codi penal a nivell de l’Estat està tipi-
ficada com a delicte penal, i també el tema dels matri-
monis forçats. Aquí és absolutament il·legal i, per tant, 
són dues de les coses que jo crec que tenim superades; 
no sé si és perquè no s’havia incorporat al protocol previ 
o hi havia hagut una mena de confusió, però crec que 
aquestes dues qüestions estan absolutament tipificades 
com a delicte al nostre país.

Donar-los les gràcies a totes dues i quedar a l’espera de 
les seves respostes.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la 
paraula la il·lustre diputada Mercè Civit i Illa.

La Sra. Civit Illa

Gràcies, senyora presidenta. Bé, jo, agrair-los a les dues 
compareixents la seva exposició. Penso que han estat 
molt interessants i que un cop més ens demostren, bé, 
que les dones avui a Catalunya –perquè estem parlant 
de Catalunya –perquè estem parlant de Catalunya–, 
però també a Europa i al món, encara tenim molts rep-
tes i molt per fer i que hi han discriminacions, vejam, 
des de dos àmbits completament diferents, però que 
constaten les discriminacions que encara avui tenim les 
dones a la nostra societat. 

Tot i així, jo crec també que anem donant passes enda-
vant i que anem aconseguint coses i que del que es trac-
ta és de continuar treballant per aconseguir més coses, 
no? I aquest continuar treballant per aconseguir més 
coses es fa des de l’àmbit de la política, però també des 
de l’àmbit de l’associacionisme, no? Vull dir, és allò que 
les dones ens hem d’organitzar per lluitar conjuntament. 
I, per tant, aquí tenim dues mostres, des de dos àmbits 
diferents, que quan les dones, no?, ens organitzem, tre-
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ballem i lluitem, doncs, podem també anar avançant 
conjuntament en l’àmbit polític.

Bé, la senyora Ribes ens comentava una cosa..., bé, al ser 
la darrera, doncs, segurament repetiré algunes coses que 
ja han dit els altres diputats, no? Però, igualment que la  
senyora Carina, doncs, això de valorar..., que és millor 
valorar el talent que no pas la força, no? També m’ha 
sobtat una mica perquè sobretot ho lligaven a l’àmbit de 
valorar el talent de la feina feta per les dones en l’àmbit 
de l’economia, en l’àmbit dels préstecs... Jo no sé si 
les discriminacions continuen encara perquè les dones 
el que no tenim és el poder econòmic i qui mana..., o 
sigui, no sé si exactament és un tema de força o que 
realment és un tema de poder econòmic, no? Vull dir, 
els bancs..., segurament tot va relacionat i per això li 
ho pregunto, no? Els bancs, les multinacionals, etcète-
ra, estan dirigits per homes. I les dones, en tot cas, on 
ja hem avançat més és en l’àmbit de la política; encara 
ens falta moltíssim, però el nivell de percentatge de 
participació de dones és molt més alt en l’àmbit de la 
política que no pas en l’àmbit econòmic i en l’àmbit de 
les multinacionals, no?

Jo recordo el gran debat quan es va fer la Llei d’igualtat 
a nivell de l’Estat, en la qual un dels articles deia que els 
consells d’administració de les grans empreses havien de 
ser paritaris, i van haver-hi moltes, moltes veus, tant des  
de diversos grups parlamentaris com realment des de les  
mateixes empreses, que s’hi van oposar, eh? I crec que 
allò era un element clau que demostrava fins on podem 
arribar i fins on no podem arribar i quin és el nostre 
sostre de vidre. 

I per això és, en aquest sentit, que crec que són interes-
sants dues coses que vostè apuntava. Una, la compta-
bilització del treball de les dones; s’ha fet la del treball 
no productiu, per dir-ho d’alguna forma, perquè també 
era una reivindicació, i que era important, però ara se-
gurament també faria falta la del treball productiu, crec 
que no únicament en l’àmbit de l’emprenedoria, sinó 
també en l’àmbit de les dones assalariades. Vull dir, 
tot el treball productiu de les dones què significa. Que 
segurament..., o sigui, és més però està més dispersat, 
no?, i el dels homes és molt, però està més centralitzat, 
per dir-ho d’alguna forma. Però seria important, doncs, 
bé, per poder marcar estratègies.

Igual que hi ha una cosa que nosaltres, des del nostre 
grup parlamentari, rebutgem i fa molt temps que rebut-
gem, dir «amb la incorporació de les dones en el mer-
cat de treball». Això és un altre dels aspectes que hem 
de reivindicar, si no, ningú entendria la industrialitza-
ció a Catalunya i sobretot en l’àmbit del tèxtil. Qui la 
va fer, no? I quantes hores van treballar totes aquelles 
dones per la indústria del tèxtil? Per tant, recuperar..., 
clar, la història de les dones crec que s’ha de recuperar 
a tot arreu, no?, en l’àmbit de la cultura, etcètera. Però  
sí que té un significat especial en l’àmbit del treball per-
què està relacionat amb l’economia, i és l’economia la que  
moltes vegades fa que es puguin canviar les coses. I per 
això, és en aquest sentit, doncs, que, vaja, ens sembla in-
teressant.

Jo crec que a nivell de..., s’han donat passes en fer es-
tadístiques, sobretot a nivell del Govern, segregades per 

sexes; jo crec que no hi havia res. Hem donat alguns 
passos, però ens falten aquests que vostè plantejava, 
no?, i que segurament seran també els que més ens cos-
taran perquè toquen el moll de l’os, per dir-ho d’alguna 
forma, però sí que pensem que és important, vaja, que 
ho recolzem i que ho puguem fer.

Bé, dir-li a la senyora Fatou Secka que ha fet una in-
tervenció totalment clarificadora i que realment, vaja, 
hem pres nota de moltes de les coses que ha dit, no? 
Vejam, en l’àmbit de les discriminacions de les dones 
crec que totes hem d’anar amb la lluita. Realment vostès 
en tenien una de doble, no?, vull dir que era la de ser 
nouvinguda i la de ser dona, que és una més, afegida, 
però que tenim uns objectius comuns a treballar. I en 
l’àmbit de la mediació evidentment també són les dones 
qui podem fer –o qui estan fent, millor dit– un treball 
important i que, pel nostre aprenentatge, cultura, edu-
cació, segurament ho sabem fer molt millor i que tenim 
–o que tenen– un paper molt important.

I és en aquest sentit en el qual vostè ha especificat molt 
tot el tema de la mutilació genital femenina i és al qual 
em volia referir..., dues coses. És cert, legalment està 
penalitzat, però falta tot aquest treball que vostè deia i 
estan fent. I és en aquest sentit que li volíem preguntar 
quina valoració feia tant..., tot el programa... Des del 
Departament de Salut com també des del Departament 
d’Interior s’ha endegat un programa de treball per pre-
venir i sensibilitzar del tema de la mutilació genital fe-
menina, no únicament a Catalunya, sinó que crec que 
també han fet uns viatges a Àfrica, i és en aquest sentit 
que voldríem saber, doncs, una miqueta la seva valoració 
i si s’hauria de modificar alguna cosa, millorar, etcètera.

Donar-los les gràcies a les dues i, bé, a continuar llui-
tant, que tenim molta feina.

La presidenta

Gràcies. El Grup Mixt no hi ha pogut assistir; per tant, 
doncs, la il·lustre diputada Carmen de Rivera i Pla, que 
els representa, s’ha excusat. Ara tindrien un temps, amb 
un temps màxim de quinze minuts cada una, per con-
testar les preguntes que els han fet els diversos grups. 
Gràcies. 

Té la paraula en primer lloc la senyora Lourdes Ribes 
García –si li sembla, seguirem el mateix ordre que hem 
fet per començar.

Gràcies.

La Sra. Lourdes Ribes García

Moltes gràcies. M’ha semblat, senyora Llorens, que 
vostè no em feia cap pregunta, en realitat. Jo sí que li 
voldria comentar, per la meva observació de la reali-
tat històrica dels darrers quinze anys, que, com moltes 
altres dones, és quan vaig aterrar al concepte d’«aquí 
pasa algo», «me han robado mi queso», diguem-ne, no?, 
perquè m’havien promès que tots érem iguals i resulta 
que no ho érem.

Jo discrepo del sistema anterior d’organització del tema 
gènere en el Govern, tant en anteriors legislatures com 
de l’actual. O sigui, a mi el model que més m’ha agradat 
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és quan he sentit els austríacs, que diuen que relacionen 
en totes les conselleries, en tots els departaments, gène-
re i recursos. De manera que no són només les lleis. Les 
lleis..., les senyores de Nova Zelanda o d’Austràlia fa 
vint anys que ja van legislar tot de qüestions que estem 
legislant nosaltres ara i, confessat per elles mateixes,  
les actituds al carrer no han canviat. No han estat tant les  
lleis les que han pogut modificar el comportament de les 
persones..., que és quan a mi em van fer pensar que pot-
ser la senyora Doris Day discutint amb el senyor Rod 
Hudson a la pantalla va ensenyar a moltes més europees 
a tenir autoestima que totes les lleis del món, per no dir 
la senyora Lauren Bacall amb el senyor Humphrey Bo-
gart, que aquesta ja estava cantada. Però que la mateixa 
Doris, que semblava que no trencava mai un dallò, es 
pogués imposar o pogués manifestar: «Faré el que em 
doni la gana», si això va passar fa seixanta anys, crec 
que va il·lustrar fins i tot alguna de les nostres mares. 
Potser podia més això que una llei, no ho sé. Perquè els 
hàbits s’han de canviar al carrer, a la vida quotidiana, a 
més de la legislació, que la dono per descomptat. I m’ha 
agradat molt que ens hagi..., bé, el seu comentari, amb 
tot el que ens ha dit.

A veure, la senyora Mila Arcarons. Hi estic d’acord: 
estem avançant; només que hi ha dones que del grup..., 
no? (Veus de fons.) Sí, dels socialistes. És veritat que 
estem avançant, però les dones que fa molt de temps, 
ja, que observem la realitat i treballem per obrir-nos 
pas i canviar la vida trobem a faltar passes més ràpides. 
Vull dir, donem-nos una mica de pressa, ja, perquè les 
nostres filles i nétes discuteixin per altres temes, que 
puguin desaparèixer comissions com aquesta i associ-
acions com la nostra, que vol dir que estem normalit-
zats tots.

Quant al tema de conciliació, nosaltres sempre hem 
pensat que la conciliació va començar a dissenyar-se 
amb un subdiscurs no verbalitzat que era: «Ara les do-
nes ja podeu estar contentes perquè arribareu a les obli-
gacions de casa i, a més, us guanyareu uns calerons.» 
Hi vam estar en contra des del primer dia si no s’enfo-
cava com a conciliació vertadera homes, dones i feina 
i vida, el que s’està parlant ara de gestió de temps o 
de..., doncs, s’hauria pogut començar ja fa quinze anys 
amb aquest tema i nosaltres no ens hauríem sentit ja 
enganyades des del primer discurs.

Quant a l’estudi d’RSC, responsabilitat social corpora-
tiva, i si les dones són més productives, jo personalment 
no he fet l’estudi, l’ha fet una companya de l’associació; 
l’estudi està penjat al web, de manera que es poden 
conèixer detalls, es pot baixar, es pot rascar i consultar. 
El que sí que personalment em va dir la responsable de 
l’estudi és que es va trobar amb les entrevistades, que 
deien: «Ai, no havia pensat mai si això era responsa-
bilitat social corporativa; nosaltres a casa ho fem així; 
doncs, sí que donem un permís pensant que ja després 
la persona el tornarà o tenim flexibilitats..., home, ja ho 
entenc, que una senyora si ha de portar el nen al pediatre 
aquestes hores ja me les farà una altra estona.» O sigui 
que la responsabilitat social enfront als empleats ja li 
era donada per la seva qüestió de sentit comú, no?, i que 
això potser en empreses no de dones està valorat d’una 
altra manera. Aquesta era la cosa més significativa que 

se’m va comentar. I per la resta, bé, és qüestió de veure 
els detalls de l’estudi pròpiament dit.

Pere Bosch. La recuperació de la memòria històrica 
és un deure que té la nostra societat, d’acord?, on s’ha 
«ningunejat», on s’ha negat la lluentor, per dir..., perquè 
no és que s’hagi negat que la dona estigués aquí o allà, 
sinó que s’ha negat que això tingués valor o importàn-
cia, que és del que jo normalment em puc queixar quan 
veig aquestes coses, que sovint..., que no es mencionin 
coses està bé, però que quan es mencionen es disminu-
eixin de valor està molt malament. 

Llavors, es menciona malament allò de la incorporació 
massiva de les dones al treball. Jo recordo haver comen-
çat a treballar sense estar donada d’alta de la seguretat 
social, treballant per a la universitat i..., perquè jo ja 
estava a la cartilla del meu pare i com que l’Adminis-
tració tampoc s’ho mirava en ferm, això, doncs jo anava 
treballant; i, com jo, ena dones, d’acord? I què passa, 
que..., i dones mares nostres, també. Després, molt tre-
ballant en economia submergida, que no és políticament 
correcte quantificar-la perquè, entre altres coses, ni se 
sap ni l’Administració a vegades tampoc sembla que ho 
vulgui saber. Queda sempre com a feina soterrada, feina 
sense valor. Bé, doncs, això s’ha..., hem de discursar di-
ferent. Vull dir, quan sentim que una escola de negocis 
parla de la massiva incorporació se li ha de dir: «Escolti, 
esborri-ho, això, ja i deixi-ho de dir i substitueixi-ho per 
una veritat. I si no la sap, investiguem-la tots plegats.»

Com es poden saber xifres o com es pot saber l’his-
tòric? Jo penso que investigant; o sigui, agafant una 
sèrie de persones, formals i serioses, amb tècniques de 
treball demostrades que rasquin paper històric. No hi 
ha més. A l’hora de tenir dades, doncs, només hi ha 
una manera, que és recollir-les. Jo li vull mencionar 
que fa molts anys li vaig demanar al senyor Rodrigo 
Rato, en una presentació que feia a Pimec, que com ho 
podíem fer per tenir dades de gènere en economia i em 
va dir: «Esto es muy difícil –esto es muy difícil. Hay 
que contar con el INE, y usted no sabe lo difícil que es 
colocar una casilla en el INE.» Doncs, tenim compte 
satèl·lit, però jo fa quinze anys que dic: «Jo no sé les do-
nes amb quant contribuïm a l’economia.» Doncs, com 
es fa? Recollint dades. Com? Formalment, el més res-
ponsablement, el més estadísticament correcte segons 
les normes estadístiques que privin en cada moment i 
recollint les dades i tenint-les. Per què? Perquè tots hi 
sortirem guanyant. No perquè ara jo tingui el caprici 
de saber-ho, sinó perquè estic convençuda que tots hi 
sortirem guanyant.

No tenim dones del camp rural. Jo puc parlar de fami-
liars i coneguts meus. Crec que la dona en el món rural 
a Catalunya està molt lligada a la figura de l’hereu. 
Llavors, les propietats familiars pengen normalment 
de preferència d’un hereu, en segon lloc d’una pubi-
lla, si no hi ha hereu. Queda tota la propietat en mans 
d’aquella família presidida per un hereu i la dona que-
da, com dèiem abans, «ningunejada». Vull dir, ha de 
poder reivindicar..., o sigui, està, com a l’empresa i a la 
família, dintre del mateix edifici. Si vol sortir d’aquest 
àmbit, doncs, serà per altres mitjans, però, pel que a mi 
m’arriba, s’ha d’adaptar a aquesta estructura. Moltes 
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dones no es donen d’alta com a autònomes o no es fan 
independents, perquè el seu sosteniment depèn d’ac-
ceptar aquest modus operandi de la figura de l’hereu, 
de l’esposa, tal... Jo no ho conec gaire, però va per aquí.

I no tenim nouvingudes. En vam tenir una, una senyora 
sud-americana, i de cop i volta, doncs, no li van anar bé 
les coses i va desaparèixer. No puc parlar de l’emprene-
doria de dones de fora, tot i que nosaltres, com a política 
d’acceptació de sòcies, som absolutament transversals; 
mantenim unes quotes molt baixes perquè hi puguin 
haver dones de qualsevol origen. I del que estem con-
vençudes des dels primers dies és que la varietat ens 
enriquirà a totes. Però no li puc donar dades de... No sé 
si m’havia demanat alguna cosa més.

Carina, no hem fet cap estudi, eh?, per saber que el poder 
venia de la força; només que no trobàvem cap altra ex-
plicació, perquè per via del talent..., no ho entenem. Per 
què quedem excloses les dones? No hi hem trobat cap 
explicació, si no és que històricament els recursos econò-
mics i les possessions s’han transmès a través d’aquells 
que tenien la força i, sí, la força física. Aquesta és una 
conclusió deductiva, perquè no hem trobat cap altra ex-
plicació. No hi som perquè som més «tontes», és fals; 
és fals ara, que estem formades, i era fals fa cinquanta 
anys i en fa cent i en fa dos-cents. Per què no prenem 
bones decisions?, perquè som més emotives? Per això no 
tenim poder? Bé, devem ser més emotives per la via de 
la llàgrima i ells segurament són més emotius per la via 
de l’enrabiada, però l’emotivitat està en els dos àmbits. 

Per tant, busquem una colla de psicòlegs que ens ho di-
guin, no?, però hem arribat a la conclusió que, si no és 
que hi ha un històric que els mitjans de producció s’han 
conservat i transmès a través dels que han tingut més for-
ça, no entenem que estiguem excloses ara que ja fa una 
estona que sabem que el talent també es troba a casa nos-
tra, no? Per tant, substituïm i acceptem talent i tirem...

Nosaltres hem parlat aquí..., jo, quan he parlat de l’Ad-
ministració, he dit: «L’Administració té capacitat de 
contractació.» Nosaltres no pensem en subvencions; 
nosaltres, si tenim un projecte –com a associació, eh?, 
no com a empresària– que pensem que a l’Adminis-
tració li pot interessar i el vol copagar, el presentem i 
demanem una subvenció. Però tot el nostre interès en 
les subvencions neix i mor en projectes de l’associació i 
perquè els considerem interessants. Com a emprenedo-
res no pensem ni pensarem mai ni creiem en les subven-
cions. Sí que creiem que si l’Administració, tota ella, 
de dalt a baix, és responsable de comprar productes i 
serveis per la gens menyspreable xifra del 45 per cent 
del PIB, nosaltres, les dones, hem de poder ser proveï-
dores de l’Administració. Per tant, la Llei de contractes 
de l’Estat ha de preveure com s’ho fa per contractar 
i comprar productes i serveis de dones. I, llavors, en 
molts dels casos s’haurà de parlar menys i es podrà 
transferir el verb a una acció, que és que el Govern de 
Catalunya, el Govern d’Espanya puguin dir: «Nosaltres 
aquest any hem comprat a empreses de dones la xifra 
tal.» Això sí que és una injecció directa de poder a les 
dones que sí que es pot fer des de l’Administració quan 
es governa, i suposo que es pot fer des de l’oposició i 
també es pot fer des dels ajuntaments.

Això, de fet, les americanes ja ens ho van explicar fa 
quinze anys. Perquè les dones tampoc estem acostuma-
des a estar a l’altra banda, a ser proveïdores de grans... 
Molt bé, llavors, hi han coses que es poden fer i nosal-
tres en tenim d’ideades i pensades. Podem assessorar 
les dones a fer UTE perquè siguin proveïdores de l’Ad-
ministració. Hi han moltes coses que es poden fer, no  
per la via de les subvencions, que és una altra. Ho dic per  
aclarir que no és així.

Sí que tenim dones advocadesses i arquitectes i engi-
nyeres a l’associació. És més aviat que hem detectat 
poder que si s’associen és un a més a més del Col·legi 
d’Advocats o del Col·legi d’Enginyers. I moltes vega-
des, quan tenen una qualificació tècnica, se surten de 
sentir-se emprenedores, la qual cosa és errònia, per mi, 
perquè ja hem definit que per nosaltres l’emprenedoria, 
bé, tampoc està lligada a la creació d’empreses. Nos-
altres ja fa quatre anys que acceptem dones directives 
pel sol fet que emprendre és jugar-se-la en l’espai que 
se t’ha donat. Tu pots ser emprenedor a la universitat, 
pots ser emprenedor en política, o emprenedora, i pots 
ser emprenedora en la creació d’una empresa. Per tant, 
tenim les que volen venir, però presidides pel criteri 
de: «Nosaltres emprenem.» O quan vam pactar a Nova 
York amb la senyora Carme Capdevila: «Nosaltres som 
dones amb empenta; anem-hi.» D’acord? No excloem 
ningú; al contrari, que vinguin. Vosaltres podeu venir si 
us considereu emprenedores; estarem encantades. 

Iniciativa, Mercè. Em sembla que és l’última resposta 
que em queda. Sí, sí, jo vaig fer l’any passat el curs de 
consellera –l’any passat, l’altre– d’empresa familiar i 
queda claríssim que les famílies de preferència, lligat 
a allò del món agrícola també, en qui pensen per ser el 
portaveu, director general, president, conseller delegat 
d’una empresa familiar? En un noi. En qui pensen en 
segon lloc? En a veure si ens ha sortit una dona talen-
tosa. Però en primer lloc, en un... Tota l’estructura de la 
família està pensada perquè, fins i tot si no hi ha prou 
recursos per pagar una bona escolarització o una bona 
escola de negocis, qui se’n sortirà amb la formació de 
l’escola de negocis serà el fill. Nosaltres això ho tenim 
experimentat. Per això dèiem: «Les lleis no són sufici-
ents», perquè no podem legislar que ara les herències 
les dirigirem només a les noies. Em penso que no es 
deu poder fer, però passa i és així i està entrellaçat en la 
societat. Potser necessitem un parell de sèries de televi-
sió amb un parell de debats dintre d’una família hereva 
d’un poder econòmic magnífic on es demostri que ella 
val molt i que, per tant, serà la directora general. Potser 
això ens estalviarà un parell de lleis.

Bé, no sé si em deixo res. Però diguem que la meva 
experiència, que és molt senzilla i que suposo que co-
incideix amb la de tots vosaltres, és que a tot rol i tota 
posició que la dona té en aquesta societat li correspon 
la seva dosi de violència de gènere, més sofisticada, 
més descarada, més violenta, més agressiva físicament 
o més subtil i més..., semblava que no hi era, però hi és.

Gràcies. Si voleu alguna cosa de l’Associació Odame, 
per favor, contacteu amb mi sempre que vulgueu. Grà-
cies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora Lourdes Ribes. I ara, doncs, 
també per un temps màxim de quinze minuts, té la pa-
raula la senyora Fatou Secka. Gràcies.

La Sra. Fatou Secka

Gràcies, un altre cop. Bé, dir-li a la companya..., el que 
passa que els noms no els he agafats, però a la compa-
nya del Partit Socialista que sí que és veritat que s’han 
fet protocols per a la prevenció de la mutilació genital 
femenina i, com vostè ha dit, jo formava part d’aquesta 
comissió de treball. El que volia expressar és que, encara 
que hi hagi tots aquests protocols d’actuacions, encara no  
podem arribar que la gent en puguin tenir coneixement 
per aplicar aquests protocols. Però no només és la ins-
titució que ha de fer l’aplicació d’aquest protocol, sinó 
que també han de tenir-ne coneixement les dones de la 
comunitat, les víctimes d’aquesta pràctica. I això és el 
que crec que nosaltres, com a associació, estem fent 
encara i cada cop hem de fer intervencions en diferents 
grups de dones africanes. Però sí que aquest protocol 
està funcionant molt bé. És el protocol que està donant 
eines quan les famílies han de viatjar, ens dóna a nos-
altres, com a associació, el poder de fer una carta on la 
família han de firmar i portar la nena a fer una revisió 
mèdica on podem constatar que aquesta nena no està 
mutilada. I això, quan la família viatgen i tornen, han de 
tornar a l’hospital també i que facin una altra revisió. I 
això ho ha de firmar la professional sanitària i, en aquest 
cas, l’associació que ha fet la intervenció de mediació.

És veritat que en el tema de la mutilació genital feme-
nina aquí, a Catalunya, com a la resta del país, s’ha fet 
molt de treball. Jo mateixa estic viatjant, treballant no 
només aquí a Catalunya, com he dit abans; he estat a 
Andalusia. Però hem de tenir en compte que si parlem, 
l’associació, com a país, d’Espanya, per exemple, no 
té res a veure..., quan parlem de Brussel·les, per exem-
ple. La meva associació forma part d’una comissió de 
treball d’associacions que treballen contra la mutilació 
genital femenina a Europa. Hi ha hagut un projecte que 
és redactar un pla d’acció per a l’eradicació d’aques-
ta pràctica. Altres països, que són quinze països..., em 
sembla que són tres que encara no han pogut fer aquest 
pla d’acció a nivell estatal pel que suposa..., aquí, a Es-
panya, que parlem de diferents comunitats autònomes. 
I això són les dificultats a què jo he volgut referir-me 
quan he parlat, però sí que hi han coses que s’han fet. 
Però encara, tot i això, s’ha de fer més perquè no estem 
arribant a la totalitat, perquè arribar a la totalitat –que 
després respondré al company– és quan podrem parlar 
que això ja s’ha acabat definitivament.

També la pregunta respecte..., quan parlem del pacte, 
o si crec que la mutilació genital femenina s’ha pogut 
reflectir al pacte, jo crec que no tal..., com la mutilació 
genital femenina, sinó que també hi ha una visualitza-
ció que ens dóna referents, no només el fet de viure a 
Catalunya, sinó que qualsevol país té coneixement en 
allò que és un delicte, en allò que no s’ha de fer, ja lluny 
de parlar de quan estem parlant dels drets de les dones 
o quan estem parlant de vulneració d’aquests drets. Jo 
crec que sí, que la mutilació de genitals femenina tenen 

coneixement que forma part, com la llei ho diu, de de-
licte o de lesions sobre la persona a la qual es practica.

La intervenció..., em sembla que és Pere, quan dema-
nava si podia associar la història, no?, la memòria his-
tòrica respecte a la immigració. Jo personalment crec 
–ho he dit moltes vegades– que hem de fer ús d’aquesta 
memòria històrica, no?, que és quan realment podem 
tenir el reconeixement que el que està avui passant aquí, 
a Catalunya, als immigrants que estan arribant avui..., 
també hi ha hagut gent catalana, espanyola que han sor-
tit del país i han anat a emigrar a altres països. Pot ser 
que aquesta immigració que avui està arribant sigui una 
mica més desordenada, perquè són gent que surten i la 
mena..., que arriben, que entren al país. Però també dir 
que tinc constància que no totes les persones espanyoles 
o catalanes que sortien del país han sortit amb una emi-
gració ordenada o que han preparat a l’origen on anaven 
a emigrar. Quan han arribat, han anat també buscant el 
seu lloc per poder conviure amb la gent d’allà.

Que si el pacte reflecteix bé respecte als matrimonis for-
çats? Jo crec que sí. Quan realment el pacte està parlant 
respecte al reconeixement de les dones, la capacitat de 
transformació de les dones, també ha reflectit el fet de tot  
allò que té a veure amb la cultura, amb costums o tra-
dició, que sigui aquest fet contrari al que marca la llei. 
Que sí que ho tenim clar, que el pacte jo crec que s’ha 
treballat, s’ha fet una revisió de la realitat respecte a la 
gent que estan vivint aquí. Hi ha un interès de millorar 
també, o de reconeixement dels drets d’aquesta perso-
na quan hi ha hagut comissions que han treballat per 
veure..., respecte a la gent que estan vivint, des de les 
joves, les dones, homes, què podem fer perquè hi hagi 
una mena de conviure en igualtat.

Per exemple, quan parlem de la segona generació, del 
primer moment aquesta paraula és una cosa que per mi 
tampoc no accepto del tot. Segona generació de què? 
Perquè jo..., el meu fill, el més gran, encara no ha anat 
a Àfrica, no coneix res d’Àfrica, no ha trepitjat encara 
Àfrica. Ja veuràs, jo crec que ell no pot ser segona ge-
neració d’emigració; pot ser la generació que ha creat o 
ha generat la emigració que ha vingut, que són els pares 
i, en aquest cas meu, àvies.

Respecte a la predicció que vostè diu que ha vist, sí, jo 
he sigut molt optimista de dir que la mutilació genital 
femenina..., amb quatre generacions s’hauria d’acabar 
amb aquesta pràctica seguint fent treball de conscien-
ciació a la població, no només a la població afectada, 
sinó que també a la població o als ciutadans del país 
d’acollida, perquè és un treball que ens concerneix tant 
a nosaltres com també a vosaltres. I, sí, ho he dit perquè 
estem ja parlant de néts, de filles de mares emigrants. 
I aquests néts..., jo crec que si la meva filla avui en dia 
és conscient que no ha de forçar la meva néta a casar-
se, sinó que ella ha d’elegir l’home que estima, jo crec 
que a partir d’allà hem fet un començament. I si la meva 
filla ho fa, la meva néta encara ho farà menys, de forçar 
els seus fills. Per això parlava d’aquest temps, que sí, 
d’aquí a quatre generacions jo crec que sí.

I els joves estan també agafant..., arran de començar a 
treballar, de començar a cohesionar. Sí que parlen les 
noies. Perquè nosaltres, tota la trajectòria de treball que 
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hem fet, ara estem en la fase de fer reflexions: el que hem  
treballat fins aquí, què són les coses que hem pogut 
obtenir durant aquesta trajectòria. I sí, les noies de di-
nou, vint, vint-i-cinc estan parlant avui en dia i s’han 
reforçat davant de nois joves, davant de religions, de dir: 
«Deixeu tranquil·la la nostra part genital, tenim dret de 
gaudir el plaer de la nostra sexualitat, tenim dret de gau-
dir de ple la nostra salut sexual.» I jo crec que tot això 
ha sigut un treball que nosaltres hem anat fent durant 
tot aquest temps; no nosaltres com a dones africanes 
o homes africans, sinó que tota la societat en general 
respecte que al nostre treball..., hi hagi el protocol de la 
Generalitat o que hi hagi taules de discussió respecte al 
tema de la mutilació genital femenina.

Per exemple, nosaltres..., el pacte que puc tenir respecte 
al fet que les dones diuen: «Deixar aquesta pràctica i 
tornar al meu país, la por de ser rebutjada...» Jo sé que 
la cultura és una cosa que evoluciona i canvia, però nos-
altres, les persones que viatgem i deixem el nostre ori-
gen, tenim la tendència de ser conservadors d’aquelles 
cultures que nosaltres hem deixat darrere. No vol dir 
que aquestes cultures no estan canviant constantment; 
hi ha una evolució d’aquesta cultura, inclús quan parlem 
de la cultura i parlem de la llengua mateixa. Jo ara vaig 
al meu país, parlo la meva llengua, els nens o nenes més 
joves estan constantment dient: «Què estàs dient?, què 
és això?» Perquè hi ha una evolució d’aquesta llengua. 
Però les persones que estan aquí encara segueixen es-
sent conservadors d’aquesta cultura o tradició, tenen 
desconeixement de la realitat que està passant allà. 
Quan jo parlava amb la meva mare o la meva sogra no 
puc mirar-los als ulls; la dona que està aquí, que enca-
ra no ha marxat o quan marxa..., són quinze dies, vint 
dies, no pot adoptar aquesta transformació. I aquesta 
por encara existeix dintre els grups de dones.

Per això nosaltres estem treballant en xarxa, tant aquí, 
a Europa, com a Àfrica, que estan fent un treball ex-
traordinari, perquè ells han atacat..., quan parlem de 
les persones practicants, les que tallen. Agafar aques-
ta persona, donar-li formació i dir-li: «Això que estàs 
fent no és bo. Si voleu que les nenes es casin i arribin 
verges al matrimoni, això s’ha de fer amb educació; 
amb l’educació podem obtenir aquests resultats.» Que 
la dona sigui fidel..., la fidelitat és una cosa de la parella, 
no només la dona s’ha de sotmetre a ser fidel. I tot són 
temes que estem treballant i aprofundint dintre de les 
seccions de treball que estem fent. Però encara trobem 
dones que continuen tenint por de «quan torni, doncs, 
ser rebutjada, que no m’acceptin o que em diguin que 
sóc rebel perquè tot allò que he après, els meus valors 
ara els rebutjo i dic que no vull fer-ho», eh? I això és 
una realitat que estem vivint ara amb les dones en l’es-
pai de treball. Espero que no em deixi res.

La Mercè, em sembla... –el nom m’ha quedat perquè, bé,  
Mercè ha sigut un dels primers noms que he conegut a 
Catalunya i, bé, la veritat que per això ho he retingut. 
Nosaltres sí que valorem que s’ha treballat –s’ha treba-
llat molt i molt– dintre..., com he dit abans, no només 
nosaltres com a dones africanes, perquè jo crec que  
si nosaltres tenim ganes de treballar i les institucions no 
ens donen la facilitat de fer-ho, no podríem arribar en 
cap lloc. Però sí que som nosaltres els qui hem de tenir 

la primera veu, som nosaltres qui hem de manifestar el 
que passa, el que sentim, què és el que està passant amb 
nosaltres. Quan jo he parlat abans que necessitem donar 
pautes d’actuació a les dones..., perquè si no tenim co-
neixement del rol de la figura de la dona africana..., jo 
pot ser que dintre de la meva comunitat..., per la majoria 
sóc una dona perduda, he perdut valors.

Però jo vull veure al costat meu més dones perdudes, 
perquè avui en dia he pogut identificar el concepte de 
dona, de gènere, concepte dels drets humans i reconei-
xement dels meus drets com a individu i com a dona. I 
si hi han més dones que puguin tenir això, jo crec que 
llavors la meva lluita, la meva tasca ha valgut la pena 
per tot el que això m’ha suposat des de la meva vida 
personal i individual. Però jo crec que hem de tirar en-
davant. Però si hi ha el desconeixement de tota aquesta 
tasca que té la dona, la transformació, eh?, aprendre una 
cosa nova, uns valors i poder-los aplicar, l’aplicació del 
que estem aprenent no depèn només de la intel·ligència 
o de poder aprendre, sinó que depèn també de l’habilitat 
de cada persona, la capacitat de cada persona. Podem 
trobar-nos grups de dones, de persones, homes, però no 
podem tenir la mateixa habilitat de poder aplicar-ho. 
Allà està la paciència de la nostra feina. Des de l’any 
98 que estem treballant i fins ara estem discutint coses 
de l’inici de tota la tasca o tot el treball que estem fent 
avui en dia. 

Crec que no m’he deixat res del que s’havia demanat. 
I moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. (La Sra. Llorens i Garcia demana per 
parlar.) La il·lustre diputada Marta Llorens vol fer una 
petita...

La Sra. Llorens i Garcia

Sí, un aclariment, perquè m’ha semblat que segurament 
no m’he explicat bé pel que m’ha contestat la senyo-
ra Ribes. Però justament jo sóc de les que pensen que 
l’important és l’eficàcia i, per tant, de lleis ja n’hem fet 
prou. El que passa, que sí que hem de saber diferenciar 
si estem en un parlament, on es legisla, o quan els go-
verns..., que són els que han d’aplicar les lleis. Perquè 
fins i tot l’exemple que posava de la senyora Doris em 
dona encara més sentit, no?, a la intervenció, perquè en 
definitiva fer aquest tipus de sèries i que aquestes sèries 
surtin als mitjans de comunicació també està vinculat 
amb decisions polítiques.

I només dir-li que, bé, abans li passava un paper a la 
presidenta de la comissió amb la voluntat, perquè crec 
que és molt de justícia, de poder presentar una proposta 
de resolució, que crec que podem aprovar tots els grups 
parlamentaris, sol·licitant a l’Institut Català de la Dona 
que una part dels diners que es gasten en publicaci-
ons pugui anar adreçat justament, doncs, a fer aquesta 
història de la memòria de la invisibilitat de les dones 
emprenedores del nostre país.

Gràcies.
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La presidenta

Molt bé, doncs, moltes gràcies. En nom de tots els grups 
polítics, jo els vull agrair d’una manera molt especial la 
seva presència, el temps que ens han dedicat, la feina 
que ja fa molts anys que estan fent. I realment, doncs, 
les lleis –aquí estem en el poder legislatiu– no ho són 
tot. El més important és el comportament personal. 
M’ha fet molta gràcia la referència que ha fet al cinema 
perquè –sí que us en recordareu– en aquesta legislatura 
la primera conferència que va fer una historiadora, la 
senyora Mercè Vilanova, va parlar de la importància del 
cinema en l’avenç de la dona.

En qualsevol cas, jo crec que el problema més important 
és que necessitem la complicitat dels homes i de tot-
hom. El poder legislatiu també ho ha d’entendre. L’úl-
tim Ple..., jo crec que és important explicar-ho, però 
com que ens heu posat deures, també em fa il·lusió –
no em fa gràcia, però...– que sapigueu també on esteu.  
A l’últim Ple es va aprovar la llei de com nomenar se-
nadors i senadores, els representants del Parlament al 
Senat. Llavors, en vuit legislatures..., bé, jo, com que 
em tocava intervenir –no és una intervenció partidista, 
eh?, la que faré–, doncs, li vaig dir a la secretària, sense 
esperar el resultat que vaig obtenir: «Facin, si us plau, 

una relació de tots els senadors i senadores que al llarg 
de vuit legislatures...» –i, per tant, a una mitjana de sis o 
set, en funció de la legislatura, o sigui, més de cinquan-
ta. Doncs, quantes dones nomenades? Directament, de 
la primera, així, d’entrada, una. I aquesta dona ha repetit 
una legislatura. Després d’aquesta, sí que és cert, doncs, 
que en tenim una, dues, tres, quatre que han entrat en 
substitució d’alguns dels senadors que pel que sigui ha-
vien plegat. I cap d’aquestes, de moment, perquè tres ja 
han passat, ja fa molt de temps, i l’actual, que ha subs-
tituït..., doncs, és l’Alícia, del Partit Popular i, per tant, 
encara no sabem si repetirà o no. Però cap d’elles, a més 
a més, ha repetit a la següent legislatura. Jo crec que 
això parla per si sol que encara, tot i que hem avançat 
molt, ens falten moltes complicitats i moltes complici-
tats a tot arreu. O sigui, hem de seguir batallant amb la 
complicitat dels homes que s’ho creuen, que cada dia en 
són més, però que encara n’hi ha pocs, i hem de batallar 
pam a pam, vosaltres, nosaltres i totes.

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i quatre 
minuts. 




