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Inauguració del cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte 
de país’ 

Sessió ‘La complexa relació entre les dones i el treball: desigualtat i reptes’ 

 

La presidenta 

Presidenta de l’Institut Català de les Dones, diputades i diputats, regidores i regidors, 

membres del cos consular i degans i deganes de col·legis professionals, és un plaer, un 

veritable plaer, donar-los la benvinguda a la inauguració d’aquest cicle ‘La igualtat efectiva 

de dones i home, un repte de país’.  

Com a presidenta del Parlament, m’he proposat treballat i posar l’atenció en la igualtat real 

d’oportunitats entre dones i homes. Ho vaig dir..., vaig manifestar aquesta voluntat en el 

discurs que vaig fer quan vaig ser elegida presidenta del Parlament.  

I com que el Parlament està per sobre de personalismes i de partits polítics, perquè 

representa al poble de Catalunya, quan tenim una proposta no partim de zero, sinó que 

recollim tot el que s’ha fet en anteriors legislatures, tots els projectes que han iniciat els 

anteriors presidents o presidentes. I, en aquest cas, partim de la feina feta la IX i X 

legislatures, que va iniciar la presidenta de Gispert, a qui agraeixo molt que avui hagi 

acceptat acompanyar-nos en aquest acte.  

Ella va començar el programa ‘Dones, desigualtat de gènere i desenvolupament’. Ara el 

reprenem amb un nou context. Quin és aquest nou context? Què és el que motiva aquest 

cicle? Que el marc legal del nostre país ha canviat. 

Catalunya reconeix formalment la igualtat de drets, gaudim d’una igualtat legal i, 

tanmateix, la realitat és una altra. Les dones encara són objecte de discriminació en 

nombrosos àmbits i esferes de la vida, en molts àmbits.  

Encara hi ha una barrera invisible, una barrera de prejudicis, d’estereotips, de valors i 

actituds masclistes arrelats a la societat. Precisament, fa un parell de dies, hi va haver un 

episodi d’aquests que afectava una diputada d’aquesta cambra. Aquests estereotips 

impedeixen que les dones puguem desenvolupar els nostres projectes vitals amb igualtat 

de drets i amb plena llibertat.  

És cert, tenim la llei, la llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al final de la 

legislatura passada, a més, pràcticament per unanimitat en gairebé tots els articles. 

Comptem amb aquesta eina, que és una eina important, molt potent, que ha obert un nou 
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escenari. És una llei ambiciosa, transversal, que cerca garantir aquesta igualtat en tots els 

àmbits. Una llei plenament vigent i que cal desplegar normativament, que el govern de 

Catalunya s’ha posat com a termini, com a límit, el juliol del 2017 per fer-ho.  

I és al voltant d’aquesta llei, de l’aplicació i el desplegament normatiu d’aquesta llei que 

hem decidit centrar aquestes jornades. La llei n’és el fil conductor.  

Amb aquest cicle volem oferir un espai de diàleg entre els responsables de les diferents 

àrees de govern, els diferents consellers i conselleres, que són els responsables de 

desplegar i aplicar aquesta llei. Volem aquest diàleg amb consellers i conselleres, amb 

representants del món acadèmic, de la societat civil, per fer un seguiment, analitzar i 

debatre monogràficament els diferents àmbits sobre els quals ha d’incidir aquesta llei. 

Volem saber quina és la situació en cada àmbit, quines són les desigualtats que 

persisteixen, sobre quins aspectes ens cal incidir més. Volem conèixer què està fent o què 

pretén fer el govern en relació amb el desenvolupament i el compliment d’aquesta llei.  

Proposem fer-ne un seguiment d’una manera innovadora, obert a la societat, que seria 

complementari de la tasca parlamentària. Cada sessió, per tant, abordarà un tema, un 

tema diferent, un àmbit diferent. Hem pensat en una periodicitat mensual, més o menys, i 

mirarem de fer coincidir cada sessió amb una data assenyalada; m’explico, una data 

vinculada d’alguna manera a l’àmbit que sigui objecte de debat.  

Avui, per exemple, en aquest cas, aquesta primera sessió, centrada en el món del treball, 

s’emmarca en la celebració del dia internacional del treball, que commemorarem, com 

saben, diumenge vinent,  un àmbit, el del treball, central en la nostra societat, 

absolutament cabdal i estratègic, decisiu en la lluita per aquesta igualtat entre homes i 

dones. 

I com que al Parlament estem treballant també la reforma horària, la conciliació entre la 

vida personal i professional, que serà objecte d’alguna altra sessió, proposo que avui fem 

feina però que no ens allarguem més de l’horari previst.  

I jo, per donar exemple, ja cedeixo la paraula a la molt honorable presidenta Núria de 

Gispert. 

Núria de Gispert i Català (expresidenta del Parlament) 

Presidenta, consellera, presidenta de l’Institut Català de les Dones, doctora Sara Berbel, 

secretària de la mesa, diputades, diputats, amigues i amics, en primer lloc vull agrair a la 

presidenta Forcadell que m’hagi convidat, entre altres coses, perquè no en tenia cap 

necessitat, al contrari. Ella és la que inicia aquest cicle, i per mi ja era prou important que 
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fos un cicle que donés continuïtat al que vam encetar en aquest Parlament  les dues 

últimes legislatures. 

Abans mai no s’havia fet un cicle com aquest, i diria que ni tan sols cap conferència. Va 

ser quan hi va haver una presidenta del Parlament que es va començar a donar veu i 

visibilitat a les dones. I el que més m’agrada d’avui és que, quan ens vam veure el dia del 

traspàs de responsabilitats • ja no dic de poders, sinó de responsabilitats• , doncs vaig dir 

a la presidenta Forcadell que creia que era una cosa important i que valia la pena donar-hi 

continuïtat, que creia, a més, que el món de la dona ens ho agrairia, perquè encara ens 

feia falta. Tant de bo arribi un dia que no sigui necessari, però avui encara fa falta. 

La presidenta deia que tenim unes lleis que formalment igualen homes i dones, però a la 

pràctica això no és així, i tenia tota la raó. 

Hem guanyat molt? Moltíssim. El segle XX va ser el segle de les dones? Claríssim. Però al 

segle XXI encara hi ha molts àmbits en què la dona no és visible i en què el seu talent no 

s’aprofita. I posaré un exemple que, a més, abans n’hem parlat. Al món de les tecnologies, 

al món de les enginyeries, la dona encara, tant a la universitat com a la vida professional, 

és un tant per cent molt petit. I aquí hem d’empènyer, això ho hem de capgirar. I una idea 

que tenia la presidenta era l’any que ve aprofitar el Mobile..., i estic dient coses que potser 

no he de dir, però que crec que estan molt bé. Perquè si ella diu: “Cada mes buscarem un 

àmbit”, doncs quan vingui el Mobile... Si mireu les dades, doncs més aviat ens fan una 

mica de vergonya, perquè allà les dones més importants són les hostesses, tota la resta 

són homes. És clar, dius, “Home, toixes tampoc no ho som.” I el que hem d’intentar és ser 

a tot arreu. 

I un altre exemple, en sentit positiu i també gràcies a l’astúcia de les dones, el món del 

correu, els carters i les carteres. Fa deu anys no hi havia carteres, hi havia carters, perquè 

havien de portar aquelles saques que pesaven tant que només ho podien fer els homes. I 

llavors a alguna dona se li va acudir, perquè segur que era una dona, que es podia fer 

amb el carretó d’anar a comprar, i ara tenim més dones que homes en aquest món. I això 

també és important, perquè l’astúcia serveix també per a això.  

Per tant, crec que està molt bé un cicle com aquest, que dóna continuïtat a l’altre, però 

que, a més, té com a eina la llei d’igualtat, la primera llei d’igualtat nostra, aprovada per 

una gran majoria, pràcticament per unanimitat, i aquesta eina és la  que avui, a partir 

d’avui, s’utilitzarà en aquest cicle. 

I crec que és important perquè farem que el govern no tan sols doni la cara, sinó que doni 

solucions, perquè, és clar, agafarà tots els àmbits. Penso que tant l’eina com el mètode 
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seran bons. I aquí acabo. Només vull dir a la consellera de treball que avui li toca a ella 

començar aquest tràngol, que és positiu, però que el govern aquí tindrà molta feina.  

I res més.  

Moltes gràcies, presidenta, per haver-me convidat.  

La presidenta 

Gràcies, presidenta.  

Aprofito per dir-los que disposem d’unes targetes... No sé si les han repartides ja? No? 

Doncs..., on poden escriure preguntes adreçades a les conferenciants d’avui amb vista al 

debat final. En tot cas, els passarem targetes • si no s’han passat, que es passin• , i ens 

fan arribar aquí a la taula aquestes preguntes. Perquè ens interessa, si hem de recollir el 

que pensen..., és important, precisament, que facin preguntes i recollir les idees i el que 

pensa la societat respecte a aquesta llei. 

I ara ja dono la paraula a l’honorable senyora Dolors Bassa, consellera de treball, afers 

socials i famílies, a qui agraeixo també la disponibilitat; va estar absolutament d’acord amb 

la idea, i des del primer moment es va mostrar molt ben disposada a venir i a col·laborar 

en tot el que fes falta. 

Gràcies. 

La consellera de treball, afers socials i famílies (Dolors Bassa i Coll) 

Gràcies, presidenta. 

Voldria felicitar-la per la iniciativa, com ha dit la senyora Núria de Gispert. Crec que som en 

un temps que les dones necessitem explicar també com ens sentim i explicar com està la 

situació, per no quedar invisibilitzades.  

També vull donar les gràcies a la presidenta de l’Institut Català de les Dones, que fa molt 

bona feina en aquest sentit, a Sara Berbel, i  a tots els que són aquí. 

Per al departament de treball, afers socials i famílies, una de les prioritats és la igualtat, la 

igualtat d’oportunitats, la igualtat d’oportunitats tant a la feina com als afers socials. Des 

del començament vam dir: hi ha l’Institut Català de les Dones, que treballa molt bé i dóna 

visibilitat a totes les problemàtiques que hi ha amb les dones i tot el que podem avançar, 

però ens falta treballar la igualtat al món laboral. I per què ens falta treballar la igualtat al 

món laboral? Explicaré molt senzillament com estan les coses. Recordo, si parlem dels 

avis o les àvies, que hi havia el treball a casa, i aquí s’havia acabat. I era treball però era a 

casa. Llavors ens va semblar que fèiem un avenç amb el treball remunerat. I vam passar 
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que la gent feia treball remunerat, es casava i es tornava a quedar a casa. Però això ja era 

un avenç cap a la igualtat. 

El següent avenç que ens venen és dir: el treball remunerat més que no el treball a casa. I 

ens convertim moltes de nosaltres en un  zig-zag, que en dic jo, en gent que surt al matí 

pensant: “Haig d’anar a comprar els iogurts que em falten per al meu fill a la nevera, me’n 

vaig a treballar, surto del treball pensant que haig d’anar a recollir el nen a la guarderia o 

portar el dinar als pares o...”, cadascú segons la situació familiar que té, al mateix temps 

que combina la vida personal. 

Però, a més, no solament en la conciliació personal-laboral tenim problemes, sinó també al 

món del treball. La realitat és que continua havent-hi segregació horitzontal, i la senyora 

Núria de Gispert ho comentava, però no solament en els salaris, sinó fins i tot de prestigi. I 

si no, pensem-hi: mentre la cuina en el món remunerat la feien les cuineres ningú la va 

prestigiar. A la que va destacar un cuiner, resulta que la gastronomia ja és el súmmum. O 

el mateix en el món del vestir: mentre les modistes cosien no s’hi donava importància; 

quan van sortir els primers ‘modistos’, llavors la professió es prestigia. 

I a l’inrevés. Mirem en el món dels mestres i del treball de cura, a la que hi hem entrat les 

dones massivament, les professions s’han desprestigiat. Per tant, tenim aquesta 

segregació horitzontal..., també vertical, al món del treball. Mirem els comandaments, la 

senyora Núria de Gispert ha parlat del Mobile, però si mirem els comandaments de les 

empreses, dels llocs de treball..., molts més homes que dones.  

La masculinització dels rols: si estàs al capdavant sembla que has de fer exactament igual 

que els homes, una igualtat indirecta, una falta d’igualtat en retribucions indirectes; quan 

mires convenis de treball et trobes, per exemple, “promoció per promocionar” i un que 

s’havia viscut molt, per exemple, a les policies locals, que hi havia molts més homes que 

dones. Per què? Doncs perquè un dels barems era que havies de fer 1,80m d’alçada. 

Llavors, quan van començar les policies n’hi havia poques, de dones, que mesuressin 

1,80m. Per tant, encara en el món del treball tenim molts temes que fan que aquesta 

igualtat no sigui efectiva. 

Hem avançat, hem avançat moltíssim, però falta molta feina per fer. I ara, en el món 

modern, tenim un altre problema. Un dels problemes és el teletreball. Hem de vigilar que 

tot i ser una innovació ens pugui convertir..., que hàgim de fer doble feina, també, les 

dones. Teletreball a casa mentre fem les feines de casa... i de les noves tecnologies 

també. El tema whatsapp, per exemple: moltes dones diuen que és veritat que a la feina 

puc sortir més d’hora, però els whatsapp van de tal manera que continuo treballant estant 

a casa. I això ens passa molt més a les dones que no als homes. 
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Però si mirem les dades, quatre dades. Ahir va sortir l’EPA, l’Enquesta de la Població 

Activa. Resulta que en la taxa d’activitat i ocupació de les dones estem un 8,9 per cent per 

sota dels homes. Però, a més, en atur tenim 2,4 punts més que els homes. En els 

contractes, el 21,5 per cent de les dones estan ocupades a temps parcial, i no perquè elles 

ho vulguin sinó perquè és el que tenen, i és el triple dels homes, que és un 7,9. I quan 

mirem salaris també estem al voltant del 20 per cent, i això no tan sols afecta la feina d’ara 

sinó la posterior: si mirem les prestacions d’atur, la mitjana dels homes cobra 890 euros, la 

mitjana de les dones 740. Aquestes són dades d’aquest mes, eh?, i la pensió de jubilació, 

la mitjana dels homes és de 1.255 euros i la  de les dones  de 700, que té relació amb el 

que hem cotitzat anteriorment. 

Per tant, aquesta manca d’igualtat fa que ens plantegem des del departament de treball 

tenir una direcció general de treball que pugui donar impuls a l’assessorament de tots els 

temes d’igualtat al món laboral, que sensibilitzi, que faci formació i que creï noves eines i 

instruments per ajudar a implantar la igualtat tant a les organitzacions com a les relacions 

laborals. 

El dia 21 de juliol de l’any passat, aquí hi havia gent i moltes dones celebrant la llei, i la 

setmana passada el consell de ministres ens diu que presentaran recurs 

d’inconstitucionalitat contra la llei al Tribunal Constitucional perquè hi ha uns articles que 

ens impugnen i crec que és un atac a la democràcia directament perquè diuen que no 

podem tenir ‘agents d’igualtat’, que el tema de la igualtat en el treball no el podem tenir en 

aquesta llei perquè les competències de treball són competències de l’estat. I no solament 

impugnen aquest article, sinó que el consell de ministres ens diu que ens tirarà enrere 

aquesta llei. 

Des d’aquí vull dir-vos que ahir mateix al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que 

impulsa el govern amb els agents socials, els agents sindicals i els agents econòmics, vam 

dir que continuaríem amb la comissió d’igualtat i que continuarem treballant amb els 

agents d’igualtat a les empreses, i endavant.  

Jo ho deixaria aquí. Llavors, si us sembla, al debat, podem parlar de més temes que 

farem... Només em falta dir que també, per primera vegada, hi ha un tema en afers socials, 

que són els contractes programa, que són per quatre anys als ajuntaments i per primera 

vegada hi hem passat la fitxa d’igualtat, perquè es pugui treballar tant en gènere, des dels 

ajuntaments per a tota la ciutadania, com en temes d’accessibilitat, per la igualtat 

d’oportunitats.  

Per tant... 

La presidenta 
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Gràcies, consellera.  

Conferència: ‘La complexa relació entre les dones i el treball: 
desigualtats i reptes’ 

A continuació tindrà la paraula Sara Berbel, doctora en psicologia social i experta en 

polítiques de gènere, a qui agraeixo també la participació en aquest acte, perquè, cal dir, 

ho ha fet de manera absolutament altruista. Per tant, li agraeixo molt que avui sigui aquí. 

La doctora Berbel pronunciarà la conferència ‘La complexa relació entre els dones i el 

treball: desigualtat i reptes’. 

Sara Berbel Sánchez (doctora en psicologia social i experta en polítiques de gènere) 

Moltes gràcies, presidenta.  

Presidentes, consellera, diputades, diputats i amigues i amics, és un honor per a mi, 

evidentment, ser al Parlament, i més reflexionant sobre un tema com aquest, que a ningú 

s’escapa que és central en aquests moments a la nostra vida, perquè el treball no és una 

cosa colateral que es pugui viure d’una manera més o menys superficial, sinó que afecta 

directament, com ara tractaré d’explicar, no tan sols l’economia sinó molts més aspectes 

relacionats amb el desenvolupament de la pròpia persona en el món. Faré un repàs, tipus 

flaix, perquè no tenim gaire temps i cadascun dels temes dóna per a una conferència en ell 

mateix, però intentaré assenyalar quins són els aspectes en què realment hi ha una relació 

complexa, que veureu que pràcticament són tots, perquè les dones ens relacionem amb el 

treball de manera diferent que els homes pràcticament en tots els àmbits, i ara ho veurem. 

En principi no passaria res pel fet que hi hagués una diferència. El problema és quan la 

diferència es converteix en desigualtat, i és per això que avui som aquí i que encara hem 

de commemorar el primer de maig amb perspectiva de gènere, cosa que agraeixo molt 

que la presidenta i la consellera hagin tingut en compte.  

Parlem, en primer lloc, de l’atur, perquè és un dels aspectes fonamentals en aquests 

moments. La consellera ha assenyalat molt bé que en aquests moments les dones tenen 

un 18,71 per cent d’atur a Catalunya i els homes tenen dos punts menys. S’ha acabat 

l’època, curta, en què les dones tenien menys atur, que va ser el moment més flagrant de 

la crisi. Les dones sempre hem tingut el doble d’atur que els homes però, com molt bé deia 

la professora Teresa Torns, quan es va fer una pel·lícula sobre l’atur va ser ‘Los lunes al 

sol’, justament sobre els homes que estaven a l’atur, en un moment que més del doble 

d’aturats eren dones. No passa res, la pel·lícula era molt bona i no tenim res a dir-hi, 

només assenyalar que la perspectiva de gènere se sol oblidar en aquests casos, no? 
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Fixeu-vos que us he donat una dada i és el que diu aquí, però les dades són fredes. 

Normalment ens adrecem i tractem el tema de l’atur des d’una perspectiva quantitativa, i jo 

el que voldria avui és parlar des d’una altra vessant, des de la perspectiva qualitativa, per 

saber de quina manera afecta l’atur no ja les persones individuals sinó la nostra societat, 

perquè veurem que no tan sols té una afectació econòmica, sinó que té fins i tot una 

afectació cívica i democràtica. 

Per això us explicaré un estudi, un des més famosos, tot i que després se n’han replicat 

d’altres, però aquest és el primer que es va fer. El van dur a terme la Marie Jahoda, que és 

una investigadora clàssica de la psicologia social i de les més importants, Lazarsfeld i 

Zeisel, i el que  van fer va ser estudiar una comunitat en atur. Per això van anar a Àustria, 

on hi ha • hi havia en aquell moment•  una vila que es diu Marienthal, d’unes mil cinc-

centes persones, mil cinc-cents habitants, que treballaven tots, un 80 per cent, en una 

fàbrica tèxtil que hi havia en aquella població. I el que va passar és que la fàbrica va 

tancar, amb la qual cosa el 80 per cent de tots els habitants d’aquella vila van quedar a 

l’atur. Per tant, era un lloc ideal, des de la perspectiva científica, per fer una anàlisi de 

l’impacte que tenia aquella situació d’atur sobre les persones.  

Durant quatre mesos es va fer una anàlisi multimetodològica, des de moltes perspectives, i 

es va analitzar absolutament tot: els naixements, les defuncions que van haver-hi durant 

aquest temps, les redaccions que els nens i les nenes feien a l’escola, els informes del 

professorat, les cartes a Santa Claus, és a dir, absolutament tot el que passava, per veure 

com estava vivint aquella comunitat la terrible situació de passar de cop a estar a l’atur, 

perquè no havien pogut ser reabsorbits ni pel mercat de la comarca ni per altres zones.  

De manera que tenim aquí uns resultats que, com us dic, després s’han replicat una i una 

altra vegada, i sempre surten pràcticament iguals, que són..., jo ara us els comento 

ràpidament, però ens trobem que la primera afectació que té i aquesta segur que tothom 

és la primera que pensa, és que hi ha un descens tant en el nivell com en la qualitat de 

vida familiar. Coses que estàvem acostumats a fer a les famílies, quan s’arriba a una 

situació d’atur, s’han de deixar de fer, amb el canvi i amb el trasbals que això comporta. 

Per a les persones adultes no sempre és tan greu, però per a les criatures, per al jovent, 

és greu haver de deixar coses que formen part de la seva vida.  

Però, a continuació, immediatament arriba el deteriorament de la salut física, que està molt 

associat a un empobriment de la dieta alimentària. Això ho estem vivint aquí. La setmana 

passada parlava amb la directora de l’Agència de Salut Pública i em deia el terrible que 

era en aquests moments veure l’empobriment de la dieta alimentària dels nens i les nenes; 

que hi ha prop d’un 30 per cent que podrien estar en risc de estar afectats d’aquesta 
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manera. I em deia que quan anaven a veure les criatures i tractaven d’identificar aquesta 

situació, esperaven veure nens i nenes desmaiats, estirats sobre la taula, sense esma, 

sense força i no en trobaven, el que es trobaven eren nens i nenes obesos. Resulta que 

en aquests moments l’empobriment de la dieta alimentària el que comporta en tot un 

sector és l’obesitat. I qui és que s’aprima? Les seves mares. S’estaven trobant que, en 

canvi, les mares d’aquestes criatures s’estaven aprimant per la terrible situació que tenien 

en aquells moments a les mans i a les seves famílies. 

El tercer factor d’impacte que van trobar és que, automàticament, es va incrementar la 

tensió intrafamiliar. Van començar a aparèixer conflictes a les famílies on no n’hi havia i a 

les que sí que n’hi havia, doncs, senzillament es van agreujar. I aquí tenim tots els tipus de 

violència, que es fan més crus en els moments que, efectivament, hi ha situacions d’atur o 

de precarietat laboral, perquè sabeu que ara hi ha uns tipus de contractes que no és que 

siguin atur, però pràcticament condueixen a la mateixa situació.  

Hi ha més divorcis, si no de dret sí ‘de facto’, és a dir, hi ha moltes més separacions i el 

nivell de conflictivitat augmenta en totes les persones de la família. A continuació ens 

trobem amb una elevació de totes les taxes de trastorns psíquics menors, com l’estrès, 

l’ansietat, la depressió... Aquí el que s’ha vist és que, sobretot els joves, en aquests barris 

més afectats • per exemple, si parlem de Barcelona, en aquests moments són Nou Barris, 

Sant Andreu, Ciutat Vella i crec que el següent era Sant Martí, era un altre dels que hi 

havia, tot i que hi ha barris afectats en tots els districtes• ... Parlant amb un dels directors 

del Consorci d’Educació, explicava com s’havia elevat el nombre de trastorns mentals. I 

que ells deien: “Però què passa? Ara de cop té problemes mentals tota la nostra població 

juvenil?” No, el que passa és que estan vivint situacions desestructurades de molta 

dificultat familiar. Per tant, això s’ha d’anar a veure i s’ha de treballar des d’una altra 

perspectiva, no directament des de salut mental, perquè hauria de ser des de salut social, 

en tot cas, què és el que estan passant aquestes persones. I les dones ho viuen en forma 

d’ansietat, en forma d’insomni i en forma de depressió, que després veurem com aquí, en 

aquest país, ens afecta d’una manera molt més elevada que a la resta de països d’Europa. 

Es dóna un altre factor que no se sol tenir en compte, però que impacta molt, i és la 

desestructuració del temps quotidià. De cop, quan no es té feina, tots els dies són similars, 

ja no es distingeix l’horari laboral del que no ho és, els caps de setmana dels que no ho 

són i la vivència del temps passa a ser viscuda com a buit i sense sentit. Això s’ha 

comprovat que passa sobretot en adolescents i joves. Així com en el cas de les dones 

l’atur el que té és una afectació molt gran, ja us ho he dit, en tota la part d’ansietat, però 

també en les relacions personals, les dones, moltes d’elles quan queden a l’atur, perden 

les xarxes en què estaven i cauen en processos de soledat • que això és un tema molt 
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greu i important• , els joves passen a viure una desestructuració del temps, del temps 

quotidià, i això fa que realment les seves vides puguin arribar a ser complicades, perquè 

no tenen el control del seu hàbit quotidià. 

I un tema que em sembla molt interessant parlar-ne en un lloc com aquest Parlament, i  és 

que es produeix una pèrdua d’interès molt gran per la política, per la militància, tant sigui 

en partits polítics com en sindicats, com per les  associacions activistes, etcètera. És a dir 

que la gent, quan està a l’atur, al contrari del que es podria pensar, perquè des de 

determinats estrats i des de la comoditat que moltes vegades vivim pensem: “Home, si 

s’està a l’atur, mira, hi ha més temps, hi ha més temps per llegir, hi ha més temps per anar 

a museus, per participar en associacions...”, doncs justament passa a l’inrevés; quan les 

persones estan a l’atur passen a engruixir les files de l’abstenció política i, a més, passen 

a viure en una situació de desesperança que les allunya del món de la cultura, de l’interès 

social. 

Parlem des d’una perspectiva, evidentment, social • sempre hi haurà casos personals que 

no siguin així• , però fixeu-vos que quan va guanyar Le Pen, a França, el mapa que es va 

dibuixar respecte on havia guanyat Le Pen i la situació de precarietat i atur en aquells 

barris era pràcticament la fotografia que havia guanyat, efectivament, en aquells llocs on 

l’abstenció era altíssima, on el nivell d’atur i de precarietat és enorme. Perquè no pensem 

que l’atur porta a l’activisme. 

A partir d’aquí les autores i els autors van distingir quatre tipus bàsics de famílies a partir 

de la seva vivència emocional d’aquesta sensació d’atur, i començo per la positiva, per 

aquella que ens dóna esperança, que són les famílies que podríem anomenar ‘unbroken’, 

que són les famílies irrompibles, per dir-ho així; són famílies que no es desanimen, que 

mantenen un ritme normal en les seves activitats, malgrat estar en una situació dura i 

d’atur, que no deixen de fer plans de cara al futur, que continuen creient que la vida 

s’arreglarà, el que passa és que us haig de dir que aquest és el grup minoritari; aquí estem 

parlant d’un 10 per cent, com a molt, de persones. 

Tenim el gran gruix de les famílies que són les famílies ‘resigned’, que són famílies 

resignades, aquestes que d’alguna manera diuen: “Ens estrenyem el cinturó, viurem amb 

el que tindrem en aquests moments, no fem plans per demà perquè no sabem què 

passarà. Esperem, això sí, que a la vida en algun moment hi hagi un miracle i puguem 

canviar”. Aquestes són més del 50 per cent, és a dir, aquí hi ha el gran gruix de famílies i 

de persones que estan a l’atur i que hi estan d’una manera, com deia, resignada i 

desesperançada.  
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Tenim un altre grup de famílies, que són les ‘despaired’, que són aquelles que viuen en 

situació de desesperació, que estan aclaparades per sentiments depressius, per idees 

negatives, i aquí és on a vegades es produeixen suïcidis. Sabeu que en aquests moments 

el nombre de suïcidis està augmentant, el que passa és que en la nostra població això és 

tabú i costa molt que es digui. També és cert que als mitjans de comunicació es procura 

no dir gaire, perquè no hi hagi efecte multiplicador, però el cert és que passa. 

I tenim, per últim, les que podríem anomenar ‘apathetic’, que és com en van dir els autors i 

autores, que són les famílies que estan en situació d’abandonament, de deixadesa, que 

fins i tot algunes arriben a l’autodenigració i fins i tot podrien arribar a l’alcoholisme o altres 

graus d’addicció. 

És a dir que si mireu el panorama de l’impacte que causa l’atur observem que aquella 

mitologia mecanicista ortodoxa, que des del marxisme s’havia apuntat, no es compleix, 

perquè hi ha una contradicció entre la situació econòmica i l’orientació ideològica. Què vull 

dir? Que les persones quan estan a l’atur no estan en situació sociorevolucionària, no 

estan pensant que aniran a canviar la societat perquè això és indignant, no? El que estan 

és, com us dic, en situacions de desesperança i es produeix un efecte que es diu de 

submissió reaccionària; és a dir, és fàcil que es pugui anar, com us deia, o bé a engruixir 

les files de l’abstenció o bé a votar, per dir-ho així, gent que ofereix coses molt fàcils: 

treball i pa, que és el que va passar a l’època del nazisme i és el que podria passar en 

altres moments. 

És a dir que en realitat és molt important tenir en compte que l’atur pot portar a la 

desorganització, a l’apatia, a la manca de treball comunitari. Per tant, està impactant en la 

nostra societat d’una manera que és fonamental. 

Recordo un dia que estava parlant amb les persones de la PAH que quan anaven a buscar 

algú que estava desnonat ells pensaven al principi que es trobarien amb persones 

indignades, amb ganes de lluitar, amb ganes..., i era el contrari: es trobaven persones 

desesperades, amb un grau de desesperança total i que, a sobre, se sentien culpables, és 

a dir, sentien sobre elles mateixes la culpa del que els estava passant. Això és el 

desapoderament total a què porta la situació en aquest cas. 

Per tant, aquí es desprenen ja algunes primeres conclusions que crec que en el cas de les 

dones són especialment significatives. El treball –en aquest cas estem parlant del treball 

remunerat, perquè hi hauria molt a parlar del no remunerat–, el treball remunerat és 

necessari per a l’organització de la vida i per a l’organització del temps. A més, és 

imprescindible per a la independència econòmica –això no se’ns pot oblidar mai. Hi ha un 

estudi que està a punt de fer-se públic, de la Universitat de Barcelona, que s’ha fet sobre 
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dones que pateixen violència de gènere, i el que surt una altra vegada –i ja sé que és 

reiteratiu, però a vegades se’ns oblida– és que la principal causa que les dones continuïn 

al costat del seu maltractador és que no tenen independència econòmica o almenys no 

prou per poder fer aquest pas de marxar amb les seves criatures. És a dir que continua 

essent el principal factor: necessitem treball remunerat per tenir independència econòmica. 

Això no se’ns pot oblidar mai. 

I, a més, com estava tractant de demostrar, el treball és una peça clau de la participació 

comunitària, cívica i política. Pensem que si tenim grans masses de gent sense feina és 

possible que hi hagi una desafecció política enorme, de manera que és fonamental que 

ens posem a treballar sobre això. 

I aquí voldria alertar d’una onada de pensament neoliberal que tenim en aquests moments 

a tot Europa, que col·loca sobre les persones la responsabilitat i que no té en compte les 

estructures socioeconòmiques. A què em refereixo? Doncs, fa dues setmanes llegeixo, en 

un dels diaris més llegits a Catalunya, un titular que diu “El sufrimiento es una elección”. 

És clar, després d’escoltar tot això que us he explicat i després de llegir tot el que sabem 

sobre el que la gent està patint en diversos llocs, en diversos barris, com podem dir que és 

una elecció? Han escollit el patiment aquests joves de Nou Barris que estan tenint 

trastorns mentals per la desestructuració familiar i social? L’han escollit? I ara encara. La 

setmana passada en llegeixo un altre que diu: “L’estat d’ànim és responsabilitat de cada 

un” i dius, bé, a la millor en algun estrat social determinat en què la gent viu molt bé sí que 

pot ser que arribi un moment que està tan avorrida que es deprimeix i llavors és 

responsabilitat seva, però pensem en la societat, pensem en el patiment social. Això és 

d’una superficialitat, és una forma de banalitzar el sofriment, el patiment de la societat i 

hem d’anar molt en compte. 

I per què ho dic? Doncs, perquè, per exemple, la Gran Bretanya, sota una onada 

conservadora bastant important, l’any passat va posar com a principal programa 

d’ocupació la teràpia cognitiva per a 40.000 persones en atur. És a dir, el principal 

programa no va ser fer una xarxa d’empreses per veure com busquem col·locació per a 

totes aquestes persones que estan a l’atur; va ser teràpia cognitiva per a aquestes 

persones, amb la qual cosa s’està considerant que l’atur en realitat és un problema més o 

menys individual, més o menys d'ànim, i de passada les administracions deixen de ser 

responsables en aquest cas de poder incentivar polítiques de promoció econòmica globals 

i relacionades amb les empreses. Això no vol dir que no hi hagi qui ho necessiti, i jo sóc 

psicòloga i seré la darrera que diré que no és necessari. El que no pot ser és l’activitat 

central d’un departament de treball, per dir-ho així –ara espero que la consellera Bassa no 

em digui: “Mira, justament ara anàvem a fer teràpia cognitiva a tots els...”.  
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Només us ho dic perquè això pot redundar en una doble victimització de les persones que 

ja són víctimes del sistema i hi hem d’anar molt en compte. I no vol dir que no s’hagi de fer; 

evidentment, quan s’hagi de fer i calgui es fa, però és molt important que tinguem en 

compte quines són les condicions socials i estructurals que estan portant la gent a aquest 

patiment i no fer-les responsables directes d’aquest patiment. 

I les dones, que ja tenim experiència a fer-nos culpables, que això se’ns dóna molt bé 

perquè ja hem estat educades d’aquesta manera, això encara resulta més greu. 

Passem ràpidament a un altre dels factors en què hi ha aquesta diferència entre dones i 

homes que abans ha assenyalat molt bé la consellera, i és la bretxa salarial. Aquí a 

Catalunya, en cinc anys, hem passat d’un 19 per cent de diferència que teníem entre 

homes i dones a un 24 per cent. Això ha estat bàsicament perquè els serveis públics, que 

són els llocs on estan sobretot les dones, són els que han patit més les polítiques 

d’austeritat, és clar, però no només. 

Com tothom sap en aquest sala, quan parlem de diferència salarial, de bretxa salarial, 

estem parlant de quan s’acaba l’any el sou brut que tenen les dones, agafades com un 

col·lectiu, respecte al que tenen els homes, també agafat com un col·lectiu. 

Bé, trobem que hi ha una sèrie de causes que afavoreixen que hi hagi aquesta bretxa i si 

no identifiquem bé les causes no podrem afrontar la bretxa. Perquè ara tothom diu: “Hem 

de lluitar contra la bretxa salarial”. Sí, però com ho fem? Hem de saber exactament quins 

són els factors que estan conduint a aquesta bretxa salarial. 

En concret són tres, que després veurem, els més importants: el tipus d’ocupació que 

tenim les dones, que és diferent de la masculina –que ara ho veurem–, la segregació 

horitzontal, de què ja s’ha parlat, i la segregació vertical, de què parlaré també molt 

breument. 

Però, abans de deixar la bretxa salarial, no puc passar d’apartat sense fer un petit 

homenatge a la primera dona, en aquest cas la primera actriu, que va denunciar 

públicament que ella cobrava la meitat que el seu company. M’estic referint, en concret, a 

Ginger Rogers, que ballava amb Fred Astaire, i ella deia que feia exactament els mateixos 

passos, però que a sobre els feia amb talons i cap enrere, i cobrava la meitat. I per això als 

Estats Units, de la bretxa salarial, se’n diu ‘backwards and in high heels’, que jo al principi 

pensava: “Però què volen dir?” Doncs aquí teniu una petita prova: “mateixos passos, però 

cap enrere i amb talons”. Així que la bretxa salarial és, com es veu aquí, absolutament 

injusta. 
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Com dèiem, està formada per un tipus d’ocupació. Quin és aquest tipus? Doncs, resulta 

que els contractes a temps parcial estan ocupats en un 72 per cent per dones. És clar, 

això és una diferència enorme, perquè si una persona té un contracte a temps parcial sap 

que és un contracte subsidiari, és un contracte que necessita un contracte a temps 

complet si hi ha una família. Què fem amb les famílies monoparentals on hi ha la mare 

sola amb un contracte a temps parcial? I quines prestacions genera? Quines possibilitats 

de pensió tindrà més endavant? És a dir que el contracte a temps parcial en el nostre país 

és un passaport cap a la pobresa en aquests moments. Per tant, si identifiquem una 

empresa en què la gran majoria de contractes són a temps parcial i estan ocupats per 

dones, els inspectors i les inspectores de treball poden dir que allà hi ha una discriminació 

indirecta, que està afectant la bretxa salarial, que això, gràcies a la llei, ara ho podem dir, 

que és el que abans dèiem: abans no podíem perquè no teníem aquest paraigües de la 

llei, efectivament. 

Bé, si preguntem a les dones –ja sé que no ho podeu llegir però jo us ho dic–: Per què 

teniu treball a temps parcial? Perquè voleu cuidar les famílies, oi?, que és el que la nostra 

societat pressuposa. Doncs ens trobem amb més d’un 60 per cent de dones aquí que 

diuen que no, que elles voldrien tenir jornada a temps complet, el que passa és que no 

se’ls ofereix. I per què no se’ls ofereix? Doncs per això. Perquè hi ha la creença que les 

dones han de combinar-lo amb la seva vida personal. De fet, només hi ha un 14 per cent 

que escollirien contracte a temps parcial per cuidar persones malaltes o persones 

dependents, però la gran majoria ho han d’acceptar. Per tant estem davant d’una elecció 

que no és voluntària, eleccions que pensem que es fan perquè es volen, però no és cert. 

I el que sí que és cert és que després, quan arriben a la llar, es troben amb una situació de 

treball no remunerat, que és tan digne com el remunerat però que no ho sembla, justament 

perquè no té benefici econòmic. Les dones treballen el triple, segons les dades de l’Institut 

Català de les Dones que tenim aquí. Durant una setmana doncs les dones dediquen el 

triple d’hores que els homes a la feina de la llar. 

Això,  el que ens porta finalment és que hi ha una terrible sobrecarrega de rol. És a dir, el 

fet de ser dones comporta un rol que està sobrecarregat, que d’una banda et comporta 

menys beneficis econòmics, perquè treballes a temps parcial i a sobre cobres menys en 

altres treballs, i després et comporta un extra de feina a la llar que t’és molt difícil de poder 

compaginar amb la teva vida, perquè les dones continuen essent responsables bàsiques 

de la llar. I aquí us haig de dir que no estem parlant estrictament de les tasques 

domèstiques, cada cop menys, perquè les tasques domèstiques són més fàcils 

d’equilibrar. Hi ha homes, hi ha parelles que estan començant, diguem, a entrar en aquest 
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tema. Però en el tema que no han entrat pràcticament és en el de la cura. I encara menys, 

en el de l’atenció a la cura.  

Això què vol dir? Vol dir la situació que tenim les dones quan som responsables del que 

passi a la llar i estem, per exemple, treballant, remuneradament a la feina, i estem atentes 

a si et truquen, si has d’anar... Això és el que els anglosaxons en diuen estar ‘on call’, 

estar pendent de si et truquen. 

I s’ha demostrat que això és el que més interfereix en realitat en la feina, molt més que no 

les feines domèstiques, que en realitat doncs es fan directament i ja està. Però l’altra és 

una feina d’estar atenta i és una gran càrrega quan ho fan les dones soles. Ser cuidats, 

tots hi tenim dret i tots, per tant, hem de tenir dret a cuidar la resta de persones. 

De manera que ens trobem que les dones catalanes són les més estressades d’Europa, 

juntament amb les espanyoles. Tenim estudis de la multinacional Nielsen, i d’altres que 

s’han fet, comparatius de tot Europa, on som les més estressades.  

I Fabian Mohedano, que el tinc aquí davant, comparteix amb mi uns gràfics que 

ensenyem, i que avui no podem fer-ho perquè llavors ens allargaríem molt, segons els 

quals les dones catalanes i espanyoles són les que menys dormen de tot Europa. És un 

gràfic en què totes les dones europees dormen, perquè necessitem dormir també encara 

que no ho sembli, però resulta que les catalanes i espanyoles som les que menys dormim. 

Això comporta necessitat d’ansiolítics, pastilles per a l’insomni o bé per dormir, és a dir, un 

munt de conseqüències secundàries que és important tenir en compte en aquest 

desequilibri en el repartiment del treball. És un desequilibri en el repartiment del treball, 

tant del remunerat, com veieu, com del no remunerat.  

I passem ja –estem ja als darrers factors– a la segregació horitzontal. Abans ho deien molt 

bé la presidenta de Gispert i la presidenta Forcadell. On són les enginyeres? Què passa 

amb les nostres criatures? 

Aquí només em centraré en un aspecte, que és la socialització. La socialització és el 

procés a través del qual les persones anem incorporant dins la nostra psique els valors, 

les expectatives, els rols que s’esperen de nosaltres a la societat en què hem nascut, 

perquè això canvia segons el tipus de societat. Doncs, bé, tenim una socialització 

diferencial; la societat socialitza diferent els homes que les dones, els nois que les noies, i 

això fa que pensem diferent i que després actuem diferent. Per tant esperem un tipus de 

treball diferent, i després fem tipus de treball diferents. 

I molta gent creu que això es deu a l’educació, al moment de la infància i adolescència que 

estem, que estem essent educats. Però us haig de dir una cosa: la socialització perdura 



Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país’  / 29 d’abril de 2016 

 

16 

tota la vida. I això és el que vull mostrar en aquests moments. És un efecte socialitzador 

que fa la societat sobre nosaltres perquè no ens sortim gaire dels rols que ens toquen. 

Començo, això sí, per la infància. Aquesta va ser l’última moda d’aquest Nadal, en què 

han aparegut unes fantàstiques escombres i aspiradores de color rosa i lila, i no us penseu 

que això és un estereotip. Ara fa un mes jo estava en una taula rodona i tenia al meu 

costat una professora de la Universitat Rovira i Virgili que va dir, després, en el torn de 

preguntes, va dir: “Justament aquesta Nadal a la meva filla li han regalat una escombra i 

no he sabut què fer.” Perquè ella també té un fill, però, esclar, l’escombra li van regalar a 

la nena. Això que sembla una cosa tan intranscendent, en realitat és fonamental perquè 

està dient a les nostres nenes de què s’hauran d’ocupar, i d’una manera o una altra això 

és el que fem, després ens n’ocupem, tant de manera no remunerada com remunerada, 

perquè també treballem en tot el que està relacionat amb això. I el mateix passa amb els 

nois. 

Però el que jo us volia explicar és que el procés socialitzador no és només a la infància, 

dura tota la vida. I si no, mireu aquest anunci del metro de Madrid, que després el van 

haver de retirar per unes grans protestes feministes, en què, com veieu, ens trobem una 

persona de sexe masculí que està llegint un diari –vés a saber, potser eren les pàgines 

d’esports–, però és igual, estava llegint, i estava llegint un diari que és un procés 

intel·lectual superior a pintar-se els llavis. De manera que això és una dona adulta, això no 

és una nena. Li estan dient que ella s’ocupa de la bellesa i de l’aparença; ell s’ocupa 

d’altres coses, ell llegeix. 

Això també és educació, però és socialització per a persones adultes, que ens comporta 

un tipus de feina, ho repeteixo. Això ho fem perquè està determinant quin és el nostre 

treball i què és el que se’ns paga. Perquè sempre considerarem de més prestigi una 

persona que està llegint el diari que no una que s’està pintant els llavis.  

Amb la qual cosa, mireu aquesta revista, ‘Cosmopolitan’, que és una revista adreçada a 

dones treballadores. Per si no ho podeu llegir, jo us llegeixo el que he assenyalat, que diu: 

“Ordenar tu casa mejora tu cutis.” Sí, sí, podem riure, però això ho llegim, ho llegeixen 

moltíssimes dones. I què li està dient aquest anunci? Li està dient que ella s’ocupa de la 

casa i s’ocupa de la bellesa del seu rostre. No li està dient: “Llegeix que seràs una experta 

‘premium’ en el nostre país.” No.  

I, per últim, el darrer. Aquest és un anunci a favor del medi ambient, que s’ha fet a la Gran 

Bretanya. Aquest no l’han retirat, que jo sàpiga, i el que et diu, senzillament, és que si 

embrutes..., li està dient al noi: Embrutar ‘it’s not smart’, no és intel·ligent. I a ella li diu: 
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‘Littering it’s not pretty’, Embrutar no és maco. És a dir, s’està lligant, una vegada més, a 

les dones amb la bellesa i l’aparença; als homes, amb la intel·ligència i la intel·lectualitat.  

Després no ens pot estranyar, com molt bé deien, que en el Mobile World Congress 

només un 7 per cent de dones siguin conferenciants i el 98 per cent siguin hostesses, 

perquè ens estan socialitzant així cada dia. I és molt important que ho puguem veure. 

I vaig ja al darrer, que és la segregació vertical. La segregació vertical es produeix, 

bàsicament, perquè aquesta metàfora que utilitzem que hi ha un sostre que no veiem, però 

que impedeix que les dones que tenim la mateixa formació, la mateixa expertesa i les 

mateixes habilitats que els homes, ens impedeix arribar a llocs de decisió, que només som 

un 16 per cent. 

Bàsicament es deu als estereotips. Els estereotips són aquelles imatges o idees que 

nosaltres acceptem i que resten immutables al llarg del temps. De fet, la doctora Victòria 

Sau diu que l’estereotip de gènere era dels que menys havia canviat al llarg dels segles.  

I per si encara hi ha dubtes, perquè moltes vegades quan expliquem això ens diuen: “No 

pot ser”. “No, és que no... Ara ja han canviat moltes coses, el que passa és que no ho 

veieu”. Doncs nosaltres hem fet un estudi amb les alumnes de la nostra universitat, en 

aquest cas són alumnes de psicologia, i hem fet un núvol d’autoconcepte. L’autoconcepte, 

els preguntem com es veuen elles, amb quines característiques s’autodefineixen. Sabeu 

que en un núvol es posa amb lletra grossa les característiques que més dones han repetit, 

i amb lletra petita les menys repetides. Doncs, bé, molt fàcil: empàtica, alegre, divertida, 

sensible, simpàtica. És molt estrany que no aparegui cap adjectiu, ni un • ni un•  que digui: 

valenta, decidida, arriscada, ambiciosa, ferma. Què vol dir? Que les dones no són 

valentes, decidides, arriscades o fermes? És clar que ho són, però ni s’ho reconeixen elles 

mateixes. Quan es defineixen com són, s’adapten absolutament al rol que s’espera d’elles 

i tot el que surt són, com veieu, les característiques de l’estereotip que ens estan 

ensenyant des de fa segles. I hem d’estar molt alerta perquè, si no, hi tornem a caure. 

S’ha d’eixamplar el gènere. Hem de poder permetre que les dones escullin com volen ser i 

no com el gènere diu. Perquè, si no, en les tasques familiars, en les tasques de feina, en 

els llocs de treball, sempre estarem encotillades per aquest gènere que només ens deixa 

ser alegres, empàtiques, sensibles, que és molt bo, eh?, és genial ser això, però també 

necessitem altres característiques. Igual que els homes també les necessiten. 

Això ens porta que no estem en llocs de decisió. I avui no us passaré les fotos que sempre 

passo, de consells de direcció, perquè avui faig una conferència sobre el treball. I si 

parlem de treball, penseu en les infermeres. Les infermeres és el cos més feminitzat o un 

dels cossos més feminitzats que hi ha. Mireu aquesta foto que vaig trobar al diari i que no 
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me la podia creure. La reunió dels representants d’infermeria, tots són homes, tots –tots. 

Llavors és necessari a vegades que mostrem fotos per poder veure que, en realitat, fins i 

tot en el llocs més feminitzats, quan es va a un àmbit de poder, de decisió i de 

representació, perquè aquests són els interlocutors dels diferents governs, tots són homes.  

Això és la segregació vertical. Aquesta és la diferència en el treball entre homes i dones 

que hem de poder atacar.  

Tot això on ens porta? Doncs que la pobresa té nom de dona. Perquè cobrem menys, 

estem en contractes a temps parcial, no estem en llocs de decisió, a sobre les professions 

que tenim no tenen prestigi, i el treball no remunerat és nostre, la pobresa femenina. 

Aquí, a Catalunya, també ho és. En aquests moments prop del 64 per cent de les 

persones que cobren la renda mínima d’inserció, tot i que això a vegades va variant, però 

sempre està entorn d’aquesta xifra, són dones. Això el que significa és que quan ens 

imaginem aquell pobre que va pel carrer, que és un sense sostre, sempre imaginem un 

home, doncs no, són dones, i la majoria de famílies monoparentals. De manera que estem 

en una situació greu que clarament hem d’afrontar. 

Així que ara ja, molt ràpidament, tipus flaix, ja només us dic què és el que seria necessari 

per trencar això. 

El primer: entendre el que signifiquen les polítiques d’igualtat. Jo moltes vegades vaig a 

empreses i em diuen: “No, no, aquí nosaltres practiquem la igualtat perquè nosaltres fem 

el mateix absolutament per a tothom.” Però és que la igualtat no és fer el mateix per a 

tothom. La igualtat, justament, és fer polítiques diferents per aquells que són diferents. I 

que, per tant, hem d’aconseguir una igualtat de resultats, com passa amb el segon dibuix: 

hem fet coses diferents per a col·lectius diferents. De manera que tothom pugui arribar a 

aquesta igualtat. 

Hem d’ampliar el concepte de treball. Aquesta dona, si està cosint un mocador a casa 

seva, no considerem que està treballant, però si està contractada per una empresa i és 

assalariada externa, llavors sí. Hem de passar a considerar treball també el no remunerat i 

donar-li el valor i el prestigi que es mereix. 

Hem d’assegurar la participació de les dones en tots els àmbits, que, com hem vist, amb 

l’atur es perd, i amb la precarietat es perd. I aquí us he posat una imatge de les sufragistes 

que van innovar en participació i en defensa de les dones. 

Hem de potenciar les xarxes professionals de les dones. I veig aquí algunes companyes 

que sou expertes en aquest tema. No en les personals, que en això hi som expertes, les 

professionals. 
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Hem d’organitzar el temps d’una bona manera, d’una manera equilibrada i tenim aquí el 

promotor de la reforma horària; som moltes persones treballant per aquest canvi en 

l’organització del temps.  

Hem d’explorar noves formes de lideratge, aquí sempre m’agrada posar Rosa Luxemburg i 

Clara Zetkin, perquè juntes feien un colideratge quan muntaven congressos, quan lluitaven 

pel canvi social, quan treballaven perquè els horaris i els sous de les persones 

treballadores fossin millors. 

I fet aquest petit repàs de coses a fer, acabaria amb una foto que a mi em sembla 

emocionant, que és la de les treballadores d’Igualada, l’any 1881, que estaven ja 

concentrades intentant lluitar per aquells drets. Gràcies a elles nosaltres avui som aquí, 

nosaltres avui som en aquesta sala i gràcies a elles podem parlar i ser escoltades, i 

continuem lluitant pels seus drets. 

Així que, moltes gràcies i ho deixem aquí. 

La presidenta 

Moltes gràcies, doctora Berbel. 
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