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Mònica Terribas i Sala 

Bé, benvinguts i benvingudes. Passa que quan hi ha un acte on les dones són 

protagonistes hi ha més dones, però avui Déu n’hi do dels homes que hi ha a la sala.  

Moltes gràcies. 

Aquesta sessió ’Dones i política institucional, lideratges femenins’, la segona del cicle ‘La 

igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país’ es convoca per parlar de lideratges 

femenins.  

Nosaltres ara dèiem, a dalt, mentre ho preparàvem, que tenim ganes que sigui una 

conversa molt dinàmica i, sobretot, que surtin totes les contradiccions que segur que hi ha 

quan us trobeu les dones que sou aquí i les dones que sou escoltant-nos, i teniu 

responsabilitats de govern i teniu la responsabilitat d’exercir el lideratge, les contradiccions 

sobre les mirades que dones i homes tenim quan s’ocupa el poder o quan es tenen 

responsabilitats, la mirada dels homes i les dones és diferent en el judici que fem. I, per 

tant, la voluntat d’aquesta sessió seria intentar, amb tota la sinceritat possible, fugint de les 

qüestions que en un parlament com aquest, i tenint una llei innovadora com tenim, que ens 

regula la igualtat entre homes i dones, si el marc legislatiu és suficient mentre no canviï 

realment en profunditat la manera com dones i homes tenim d’interioritzar el comportament 

dels lideratges. 

Per tant, vull agrair al Parlament que tingui aquesta sessió i, personalment, que m’hagi 

convidat per escoltar les ponents que ens hi acompanyaran.  

I com funcionarem? Naturalment, la presidenta ens adreçarà unes paraules i després es 

faran intervencions molt curtes, jo hi aniré donant pas, i després tindrem un debat amb les 

intervinents i resoldrem les preguntes que els vulgueu adreçar. 

Presidenta, Carme Forcadell, quan vulgui. 

La presidenta 

Molt bé.  

Consellera, diputats, diputades, alcaldessa, senyores i senyors, abans de res, donar-los la 

benvinguda al Parlament, és casa seva, i, en segon lloc, dir-los que és un plaer ser aquí 

avui fent aquest segona sessió del cicle ’La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’.  

Aquesta segona sessió, l’hem titulada, com s’ha dit, ‘Dones i política institucional, 

lideratges femenins’. Només vull dir-los que la política institucional continua essent 
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predominantment masculina, pel tant per cent de càrrecs i representants, tant a l’àmbit 

polític com institucional.  

I ara que parlàvem a dalt, que parlàvem de les eleccions, doncs, en el cas de Catalunya, 

dels sis representants que hi havia, només un era dona, per exemple. El tant per cent és 

claríssim. Però no és tan sols per això, també per les formes de fer política, per les formes 

d’exercir els lideratges i pels horaris, que continuen essent molt poc conciliadors entre la 

vida personal i familiar i la vida professional. 

Realment la política institucional continua tenint encara tics masculins, prejudicis, 

estereotips, no tan sols perquè sentim i veiem i ho hem viscut que moltes dones són 

insultades senzillament pel fet d’exercir el lideratge en la política, sinó també perquè, 

moltes vegades, els mitjans de comunicació no donen el mateix tracte a un home o a una 

dona en l’exercici del càrrec. És a dir que, per tant, realment continua essent encara així, 

continua essent un món predominantment masculí.  

Evidentment que hem millorat, hem millorat molt i, per exemple, en el cas del món local 

només el 18,4 per cent són alcaldesses. Però, en canvi, les tres ciutats més importants del 

país estan governades per dones. I les  ciutats de més de 40.000 habitants, totes les 

ciutats del país de més de 40.000 habitants, la meitat de les alcaldesses són dones. És el 

cas que tenim avui aquí, per exemple, de la Pilar Díaz, que és alcaldessa d’Esplugues de 

Llobregat. Per tant és veritat que anem canviant.  

Al govern mateix, hi tenim cinc conselleres. I algunes, com la consellera que avui ens 

acompanya, ocupen conselleries molt importants. En canvi, dels tretze secretaris generals, 

només un és dona, i dels vint-i-dos secretaris sectorials, només tres són dones.  

Al Parlament ho tenim, crec, una mica millor. Tenim passa d’un 42 per cent de diputades, i 

a més tenim dues presidentes de grup parlamentari ─avui aquí tenim  la senyora Inés 

Arrimadas. També tres portaveus dels sis grups són dones. Hi ha una presidenta del 

Parlament que és dona, que, a més, n’ha substituït una altra que també era dona, és a dir, 

és veritat que hem avançat, i no seria bo que no ho reconeguéssim, però, evidentment, 

encara ens falta molt. Perquè si mireu els presidents o els secretaris dels partits polítics, 

continuen essent majoritàriament homes. I si continuem, veiem que la major part de 

càrrecs al món polític continuen essent homes.  

Però hem avançat i, evidentment, la millor manera, la més efectiva, d’avançar en aquest 

camí és l’exemple. Per què? Perquè l’escull més gran que tenim és el canvi de mentalitat. 

L’escull més gran que tenim per avançar en aquesta igualtat efectiva és que hem de fer un 

canvi de mentalitat, i la manera més efectiva de fer possible aquest canvi de mentalitat és 

amb l’exemple.  
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Què vull dir amb això? Vull dir que les primeres que hem de canviar de mentalitat som 

nosaltres, som les dones, perquè aquests estereotips que deia, aquests tics masclistes, no 

són només dels homes, moltes vegades són de les dones. És a dir, nosaltres hem de tenir 

molt clar i hem d’entendre que tenim les mateixes capacitats, les mateixes habilitats i la 

mateixa preparació, i que podem exercir el lideratge exactament igual que els homes, 

exactament igual, però hem de ser nosaltres les primeres de convèncer-nos-en. I hem de 

ser nosaltres les que hem de fer aquest pas endavant i hem d’assumir aquesta 

responsabilitat. És a dir, nosaltres hem d’assumir els lideratges socials, polítics, 

institucionals d’aquest país, i ho podem fer. Hem d’assumir la responsabilitat nosaltres, i 

l’hem d’exercir. Perquè tenim encara una responsabilitat més gran, i és que tenim darrere 

totes les dones del país. Perquè si la societat veu que realment al capdavant de les 

institucions o al capdavant dels governs municipals hi ha moltes alcaldesses, hi ha moltes 

regidores, hi ha moltes dones al capdavant de les institucions i que ho fan, no dic millor, 

exactament igual que els homes, això es tendeix a assumir com una normalitat. I quan una 

cosa s’assumeix com a normalitat, ja ni se’n parla, quan s’interioritza és quan es produeix 

el canvi de mentalitat.  

Per tant, la millor manera d’assolir aquest objectiu que volem, que és canviar la mentalitat, 

és amb l’exemple. Ja ho vaig dir el dia de la primera sessió i continuo dient:  sisplau, les 

dones feu aquest pas endavant, assumiu responsabilitats, no tingueu por quan se us 

ofereix un càrrec, accepteu-lo, exerciu-lo, i demostrem que l’única manera d’acabar 

aquesta desigualtat és fent-ho conjuntament  però, nosaltres les primeres, intentant, amb 

l’exemple i amb la feina, canviar aquesta mentalitat. 

Em sembla que només us volia dir això... 

Mònica Terribas i Sala 

Que Déu n’hi do!  

Presidenta, ha fet algunes reflexions que a mi em semblen molt pertinents perquè sempre 

ens preguntem..., quan ha donat l’estadística de quantes conselleres tenim ─i avui ens 

acompanya la consellera de governació, Meritxell Borràs, que, efectivament, ocupa una 

conselleria molt important─, i després, alarmants, la no-presència de dones a les 

secretaries generals, que què vol dir? Que són els qui governen ‘de facto’, de manera 

bastant important, i allà no hi ha dones, perquè allà la visibilitat és més invisible. Per tant, 

els partits polítics aleshores és quan es relaxen.  

Aleshores a mi m’agradaria que a la intervenció, Meritxell Borràs, que és consellera de 

governació ─lògicament avui parlem de lideratges femenins─, si aquesta llei que tenim 
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aprovada, la llei 11 del 2015, que es va aprovar el juliol, si no m’equivoco, és eficient o 

realment aquest canvi de mentalitat, que ara reclamava la presidenta, l’hem de fer de tal 

manera que... En visibilitat sí que es va avançant, però realment hi ha consciència..., 

realment les dones quan ens ofereixen un càrrec, com diu ara la presidenta, ens 

plantegem si ens l’estan oferint perquè som dones?, o per la nostra preparació? Que 

aquesta és una clau, perquè nosaltres hem d’ocupar càrrecs si estem capacitades per 

ocupar-los, no tan sols pel fet de ser dones. 

La presidenta 

Però els homes no s’ho pregunten, eh?, això? 

Mònica Terribas i Sala 

Mai! Però aquesta és una qüestió que potser faria canviar les coses, si realment nosaltres 

ens ho plantegéssim. Meritxell Borràs. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge (Meritxell Borràs i 

Solé) 

Sí. Deixa’m que primer contesti aquestes dues preguntes. Crec, sincerament, eh?, i 

almenys amb les dones que jo parlo, que nosaltres, per regla general, ens ho preguntem 

sempre, si valem. Crec que som més autocrítiques, més autoexigents, i en aquest sentit 

de..., això ho he sentit a alguns presidents de la Generalitat, que diuen que l’única ocasió 

quan han ofert alguna conselleria, les úniques que han dit: “M’ho he de rumiar, no sé si 

estic preparada i tal”, i ho dic en femení, no perquè ara s’estili parlar en femení, sinó 

perquè ho han fet les dones. Els homes sempre es veuen preparats, fins per a un pas 

més. En canvi, crec que les dones tenim aquesta cosa, sí, ho dic molt sincerament, eh?, 

no és una crítica, sinó potser una autocrítica, de dir “Vols dir que podré?, vols dir que en 

sabré?, vols dir...?” Doncs ja està bé que ho fem, però tampoc cal que ens torturem més 

del que toca. 

I respecte a la llei, si serveix o no serveix, estic segura que..., lamentablement la tenim al 

Tribunal Constitucional, i, per tant, donarà de si el que pugui donar. Ara crec que, més 

enllà de la llei, és evident que fa falta, que també calen altres polítiques que explicaré i que 

fem des del govern, també cal canviar de mentalitat. 

He començat contestant-te, però també vull agrair molt sincerament que des de 

presidència i el Parlament es convoquin sessions d’aquest tipus. Aquesta en concret, en el 

marc del que és el dia de les Nacions Unides a l’administració pública, està bé que 

l’aprofitem per parlar doncs de què passa amb l’administració pública, el paper que hi 

tenen les dones, i per tant, en aquest cas, em sento molt apel·lada, com a  dona, com a 



Cicle dones / 28 de juny de 2016 

 

5 

responsable, precisament, de la funció pública del govern de Catalunya, i com a política, i, 

per tant en aquestes tres matèries em sento interpel·lada en primera persona. 

En primer lloc, crec que l’administració pública que hem construït és una mica el reflex del 

país. Per tant, les mancances en algunes matèries, que miraré d’explicar ràpidament, 

doncs, són reflex també del que passa al país i de com el construïm.  

També crec que el país, en aquests moments, la societat catalana ens reclama una 

administració més oberta, més compromesa, més moderna, i segur que més eficient i 

intel·ligent, i crec que en aquest aspecte les dones hi tenim molt a aportar. No dic que 

siguem les úniques que hi tenim a aportar, però segurament fins ara tot el que s’ha 

construït ha estat fet més amb matriu masculina, i per tant si se’ns reclama tot això és 

perquè, segurament, aquesta vessant, que fins no fa gaires anys podíem dir que les dones 

n’estàvem pràcticament al marge, doncs nosaltres hi podem fer aportacions, n’estem fent, 

i, per tant, aquests canvis són possibles. 

Us deia que l’administració que hem construït entre tots és una mica el reflex també de la 

societat i, si em permeteu, us donaré dues xifres, que jo crec que una mica ho mostren. Si 

mirem, ho he volgut mirar..., tenia la xifra concreta abans de venir. Si mirem, doncs, quin 

percentatge de persones treballen a l’administració de la Generalitat ens adonem que dels 

servidors públics, el 69 per cent són dones. És a dir, tenim una proporció molt elevada..., 

no és proporcional al que és la igualtat, al que ens hem marcat. Però, en canvi, quan mires 

els nivells de responsabilitat dins la mateixa administració, aquestes són el 31 per cent, i 

per tant..., bé, ja ho veieu, 70 per cent de dones, fent números rodons, a l’administració 

pública i només el 30 per cent en nivells de responsabilitat. Això, que no ens agrada, 

n’estic segura com a societat, no a les dones, sinó que com a societat no ens agrada, és 

un reflex real del que passa a la nostra societat, a tot arreu.  

Si mirem les empreses privades, aquesta desproporció encara és més elevada. Si mirem 

això aquí, al Parlament, ha canviat, però ens marcàveu xifres també en aquest sentit de 

desigualtat que encara existeixen i que, per tant, malgrat les lleis que en aquest àmbit 

concret, doncs, ens obliguen a treballar i a ser conscients que cal apostar en aquesta 

línia..., malgrat les lleis, aquesta desigualtat... I això, doncs, en els àmbits en què la llei no 

ens hi obliga, com és, hi insisteixo, l’àmbit privat o tants d’altres que en podríem parlar, 

doncs, aquesta desigualtat és molt més important, i això és una mica el que passa.  

I si m’ho permeteu, una petita anècdota.  Veient una mica la societat nostra com 

s’organitza a l’hora de fer activitats i a tots els àmbits on hi ha –i em surt així– 

‘primadones’, que hi ha grans protagonismes, allà hi trobarem, segur, homes. En els 

àmbits on ja la cosa és més igualitària, no es detecta tant. Poso un exemple: les corals; 
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falten sempre veus masculines. Hi ha moltes més dones que no pas homes. Als grups de 

ball, els grups de dansa, sempre hi ha excés de dones –o manca d’homes–, per tant, allà 

on els homes no poden figurar, costa. Perdoneu-me, però és una mica així. 

Mònica Terribas i Sala 

Al món casteller se’n va en orris aquesta estadística, eh?  

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Doncs, perquè originàriament les dones hi eren marginades. I precisament, també al món 

casteller, quan el món casteller ha pogut fer..., qui ha portat l’equilibri a les torres i als 

castells han estat les dones, ha estat gràcies a la introducció de les dones, i això ha sigut 

una reversió del que era originàriament. I, per tant, allò que neix, per dir-ho clar, neix 

només on les dones eren vetades. És lògic que a dia d’avui, per dir-ho d’alguna manera, hi 

hagi aquesta desproporció. 

Com deies, però, el pla de govern que desplega la llei té bàsicament tres eixos 

fonamentals, que és el desenvolupament de les clàusules d’igualtat a les contractacions i a 

les subvencions, aquest és un tema que creiem que és rellevant i que, per tant, és 

traslladar un punt més enllà de la mateixa administració aquesta qüestió de la igualtat, i 

això és important; el que és el programa de formació per als treballadors públics, per tot 

això que abans explicava, també, i el programa de participació per a les dones. Us deia, 

però, que aquesta és una llei recorreguda i suspesa pel Tribunal Constitucional i, per tant, 

vol dir que en matèries on nosaltres preteníem avançar de forma rellevant, doncs, no ho 

podríem fer. 

Però en l’àmbit de la funció pública, de què sóc responsable pel departament que em 

correspon liderar, aquí a final d’any nosaltres tirarem endavant ─de la mà de dues dones, 

la secretària d’administració pública i la directora general de la funció pública─, el pla 

d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’administració de la Generalitat, i en 

aquest sentit el treball és molt clar. Us he dit les xifres i, per tant, l’objectiu que ens hem de 

plantejar és que aquesta desigualtat no existeixi.  

Si m’ho permeteu, per acabar i no fer-ho llarg, una de les dones que en un país en què 

segurament era difícil que una dona pogués fer política en aquella època era Indira 

Gandhi. Indira Gandhi va dir una frase, que us la llegeixo, literal, que deia: “Les persones 

que pensen que no són capaces de fer una cosa no la faran mai, encara que tinguin les 

aptituds necessàries”. Aquesta és una realitat que crec que ens hem de plantejar com a 

país i com a dones del nostre país. Només si ens creiem que tenim les aptituds 

necessàries, serem capaces d’assumir reptes i de tirar-los endavant. 



Cicle dones / 28 de juny de 2016 

 

7 

Mònica Terribas i Sala 

Gràcies, consellera. Us recordo que teniu unes targetes... Si voleu fer preguntes, després 

les recollirem i jo traslladaré les preguntes a la taula.  

El cas d’Inés Arrimadas, cap de l’oposició, en aquests moments, al Parlament és el d’un 

relleu que es va produir de manera natural quan Albert Rivera va marxar del Parlament, 

que no va ser per quota. És una de les persones que més ha estat víctima, pel fet de ser 

dona, de la mirada masclista que encara ens governa, diguéssim, eh?, i, per tant, és un 

lideratge femení que de manera natural ocupa..., a més, és la primera dona cap de 

l’oposició que tenim i, alhora, segurament, una de les persones que ha patit més en pròpia 

pell també aquesta mirada masculina que sempre hi ha, fins i tot per part de les mateixes 

dones, sobre la gent que es dedica a la política, no Inés? 

Inés Arrimadas García 

Sí, la veritat és que sí. Jo, en primer lloc, m’agradaria dir que m’agrada molt el tema que 

hem triat per a aquesta conversa, perquè no és d’igualtat, que sí que hi ha molts espais on 

parlar-ne, no?, sinó que és lideratge polític femení, és a dir, no tan sols parlar de quantes 

dones hi ha a la política, sinó d’on són aquestes dones i parlar de la posició de lideratge 

d’un projecte polític. 

En primer lloc, m’agradaria fer una reflexió i és l’aportació que estan fent les dones, que 

estem fent les dones, en aquesta etapa política de regeneració democràtica. No és casual 

que en el moment que hi ha dones al capdavant de les ciutats, d’alcaldesses, de 

presidentes de comunitats autònomes, etcètera, sigui el moment de canvi i de regeneració 

que s’està produint a tot Espanya;  jo crec que no és casual. Una cosa va ’linkada’ amb 

l’altra, no?  

Fa un mes llegia una anàlisi dels resultats electorals de l’any 2015, que Déu n’hi do les 

eleccions que hem tingut l’any 2015, que hem tingut les andaluses, les municipals i les 

autonòmiques de moltes comunitats, després les catalanes i després unes generals, no? 

Doncs els millors resultats electorals han estat els encapçalats per dones. Tenim el cas 

d’Ada Colau, aquí a Barcelona, de la senyora Carmena a Madrid, la senyora Susana Díaz 

a Andalusia, Cifuentes a la Comunitat Autònoma de Madrid, i em sap molt greu però jo 

també hi era com a resultat sorprenent, de bo, del nostre partit aquí a Catalunya, també 

amb una candidatura encapçalada per una dona, no?  

Per tant, no només hi hem de ser sinó que hem de liderar. També tenim un problema, i és 

treballar contra una imatge que s’ha consolidat després de molts anys, no?, que és que 

quan un home ho fa molt bé i té molt d’èxit és un líder, i quan una dona ho fa molt bé i té 
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molt d’èxit sembla que és una ‘marimandona’, no? En l’àmbit polític, si analitzem una 

miqueta com es tracta normalment el lideratge femení i masculí, crec que hi ha moltes 

diferències. “Aquest és un líder, tot el seu partit li fa costat...” o “Ésta manda mucho y es 

una marimandona”, no? Crec que aquesta percepció l’hem d’anar treballant perquè en 

política el lideratge femení pot ser igual o millor que el lideratge masculí. 

Després, crec que hem de ser conscients, com bé deies, que les dones, pel lloc on podem 

estar ara mateix, tenim més fàcil rebre crítiques, i de vegades crítiques més personals. No 

vull dir que sempre que algú faci una crítica contra una dona que estigui en política sigui 

una crítica masclista, perquè no ho és, perquè a nosaltres ens poden criticar per la manera 

com fem les intervencions, o per com liderem el nostre partit. Però sí que moltes vegades 

aquestes crítiques són absolutament masclistes. Crec que podem posar molts exemples, 

no només de mi, sinó d’altres dones d’altres partits polítics, i crec que quan es veu un cas 

d’aquests, hem de deixar de banda qualsevol tipus de discrepància política i tots, i totes, 

anar a identificar aquest atac masclista i que tingui un rebuig social i polític unànime. Crec 

que això s’ha produït, i la veritat és que he rebut el suport de dones i d’homes d’altres 

partits polítics quan l’he patit jo, i jo ho he fet amb dones de la CUP o amb la mateixa Ada 

Colau, que és evident les discrepàncies ideològiques que puc tenir amb aquestes dones, 

però en aquest sentit no podem fer veure que les discrepàncies ideològiques poden estar 

per sobre de la fermesa a l’hora de mostrar un rebuig absolut cap a aquests actes que són 

signes del masclisme que encara tenim. 

És veritat, a més, que hi ha moltes nenes, ara mateix, que veuen com es tracta les dones 

que s’atreveixen a ficar-se en política i, per tant, el tracte i la reacció de la gent cap a un 

atac contra nosaltres és important perquè també envia missatges a aquestes nenes. Crec 

que això és un procés..., hem de tenir moltes dones al capdavant, però també s’ha de 

veure que se les respecta, perquè, si no, qualsevol que ens miri dirà: “Uf, jo ni boja em fico 

en això, perquè em diran això, perquè m’atacaran per aquí i per allà...” Per tant, crec que 

és important que deixem de banda qualsevol ideologia política i que puguem treballar totes 

i tots plegats per rebutjar aquestes mostres de masclisme que de vegades existeix.  

I el que comentàvem abans; és veritat que hi ha molts àmbits on hi ha moltes més dones a 

la base i després, cap a dalt, cada cop n’hi ha menys, però en política passa una cosa molt 

curiosa: a la militància de base dels partits hi ha molts més homes que dones. En aquest 

àmbit no tenim el problema d’altres àmbits, com per exemple del món universitari, que hi 

ha moltes més universitàries i que després no arriben als llocs de direcció. És que ja aquí 

des de ben petitones parlem en termes polítics. A la militància del partit hi ha moltes 

menys dones que homes. I això també..., no només que no hagin pogut créixer, sinó que 

potser és un missatge..., i això és estadística de tots els partits polítics, o sigui, no només 
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del nostre sinó de l’INE d’aquest any, de la militància dels partits polítics, d’afiliats, vull dir, 

de persones que hi participen. Per tant, aquí jo crec que cal un canvi de model i 

d’estereotips. És a dir, sembla que la política, que parlar en públic, que prendre decisions, 

sembla que sigui una cosa reservada als homes, i no és veritat. Després, anem a àmbits 

com l’associacionisme i veiem que hi ha moltes més dones, sobretot en temes 

d’associacions de cura de persones, en què la diferència és brutal, hi ha moltes més 

dones.  

Per tant, crec que per arribar a poc a poc, de mica en mica, a la igualtat hem de treballar 

legislativament. És veritat que es va aprovar una llei molt innovadora al Parlament, és 

veritat que només se n’ha suspès una part molt concreta, queda molta part que el govern 

ha de desenvolupar reglamentàriament, i per tant crec que hi ha molt de marge, sobretot 

en l’àmbit polític i en l’àmbit de govern i de les institucions, que no s’ha tocat i, per tant, es 

pot desenvolupar perfectament, i crec que el que hem de fer és canviar les lleis que 

afecten tot el país. I aquest és el nostre objectiu, que aquest principi d’igualtat sigui una 

cosa que es pugui aprovar a tot Espanya, no només a Catalunya.  

I, per tant, hem de fer canvis legislatius, hem de desenvolupar aquests canvis legislatius 

que ja s’han aprovat i hem de fer un plantejament social diferent. És a dir, la política és un 

àmbit tan femení com masculí, això del lideratge és bo per a les dones i per als homes, i 

també les dones que ara mateix estem en una posició de lideratge polític, si ho podem dir 

d’aquesta manera, tenim una doble responsabilitat, que és estar-hi, ser-hi i fer-ho bé i, a 

més, ser fortes quan tenim atacs o quan rebem determinades crítiques. Tenim la 

responsabilitat de ser molt fortes perquè podem donar un missatge de feblesa. Crec que 

és injust el que estic dient. Tenim una doble responsabilitat, però crec que en aquest 

moment que s’està obrint un camí nou dintre de la política, amb lideratges femenins 

importants a tots els partits polítics, també és bo que sigui molt transversal ideològicament. 

Tenim la responsabilitat de ser fortes i de tirar endavant passi el que passi. 

Mònica Terribas i Sala 

Les reflexions que feia Inés Arrimadas em feien pensar que fa molt poc vam fer una taula 

d’anàlisi sobre la situació als ajuntaments i hi tenia, naturalment, Ada Colau, Núria Marín, 

Núria Parlon, Dolors Sabater, i ens acompanyava també Mercè Conesa i Marta Madrenas, 

de Girona, i pensava: “les grans ciutats d’aquest país estan governades per dones”, era un 

lobby femení, i avui tenim Pilar Díaz, l’alcaldessa d’Esplugues, que també ho és. 

Certament, és això que deies, no? Al final, la municipal, potser perquè és la política més 

de proximitat, és la que està canviant més, perquè és la que està més a prop del ciutadà. 

Pilar, potser és això, no? 



Cicle dones / 28 de juny de 2016 

 

10 

Pilar Díaz 

Sí, potser caldria enfocar bé la situació i la fotografia, perquè de vegades això, 

segurament, pot enterbolir la realitat. Ens donaven unes dades que són importants, i jo en 

portava algunes... L’any 79 quantes alcaldesses teníem? Vint-i-una. Vint-i-una, que 

representaven en aquell moment una mica més del 2 per cent davant dels alcaldes homes. 

Quin percentatge teníem d’alcaldesses  l’any 2007?, a les eleccions del 2007? En teníem 

aproximadament un 12 per cent. El 2011, un 15 per cent; el 2015 ─ho deia molt bé la 

presidenta─ una mica més del 18 per cent. Sembla que els darrers anys cada mandat 

augmenta un 3 per cent; això vol dir que podríem arribar a una paritat del 40 per cent 

d’aquí a trenta anys.  Ara bé... 

Mònica Terribas i Sala 

Però amb el pes de població no ho és, eh? 

Pilar Díaz 

Ara bé, sí que és cert que nou dels vint municipis més grans del país ara mateix estan 

governats per dones i aquesta és una notícia magnífica. Però la realitat al final és la que 

és: només som el 18,4 per cent. 

Quan mirem la composició de consistoris i de parlaments, això canvia, perquè és veritat 

que tenim una llei fantàstica, que es va aprovar el 2007, que fixa que en cada tram de cinc 

d’una llista electoral hi hagi paritat. Per tant, només hi ha dues fórmules possibles: dues 

dones i tres homes o tres dones i dos homes, i no hi ha més. 

Però, a partir d’aquí, amb les caps de llista no és tan cert, tot i aquesta bona notícia que 

nou dels vint municipis més grans són governats per dones. Tenim una presidenta al 

Parlament, tenim ara mateix la primera presidenta a la Diputació de Barcelona... El que 

veiem és cert, hem de reconèixer que hem avançat, hem avançat del 2 per cent al 18 per 

cent, i hem avançat en alguns espais que són significatius i que, a més, crec que són un 

gran exemple per animar moltes dones que han de venir darrere de nosaltres. 

Però de vegades també la voluntat de qui lidera és molt important. És possible fer una 

llista dona-home-dona-home o home-dona-home-dona, això és possible; és possible, ho 

hem fet, i és possible tenir un govern completament paritari, és possible; algunes fa molts 

anys que estem completament en paritari. 

I, per què? Doncs, d’una banda, perquè és imprescindible incorporar aquesta mirada 

femenina, aquest lideratge femení. És diferent i és tan positiu com el masculí. No es tracta 

de suplir una cosa amb l’altra, no venim aquí a suplir la mirada masculina, però és 

imprescindible que totes dues ens ajudin a construir la societat que volem. 
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D’altra banda, jo crec que la Inés ho deia molt bé. La incorporació de les dones és 

imprescindible per a aquesta necessària regeneració democràtica i política, per millorar el 

món, en definitiva. Sense les dones el món que mirem no ens agrada, hem d’incorporar les 

dones als espais de decisió, no només en política, en altres àmbits també, i per això 

lluitem. 

Però hi ha coses curioses. Si mirem els consells d’administració ─no només al país, a 

Europa en general─ encara veiem molta diferència, malgrat que hi ha estudis d’àmbit 

europeu que diuen que incorporar la paritat fa que el resultat econòmic, els beneficis de 

les empreses sigui superior, i sembla que aquest sí que pot ser un argument de pes; tots 

són arguments –la igualtat ja ho és, eh?–, però aquest sí que sembla que pot ser molt 

atractiu per a determinades persones, per a determinats empresaris, i tot i així encara 

n’estem molt lluny. 

Jo, a banda d’alcaldessa, també sóc professora titular d’universitat, de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, i donaré unes xifres molt interessants. Ho deia perquè les dones 

estem –ho deia molt bé la presidenta– tan ben preparades com els homes, ara estem tan 

ben preparades, per no dir més, que els homes. El 60 per cent dels estudiants són dones; 

en acabar els estudis, una mica més, perquè l’abandonament és menor en les dones. El 

40 per cent són professores titulars, el 20 per cent són professores catedràtiques. 

I ja me’n vaig una mica a tot l’estat, a les universitats, de rectores només en teníem nou, 

una en una universitat pública, però és veritat que darrerament hem tingut la gran notícia 

que la Universitat Autònoma de Barcelona té ara mateix una rectora i, per tant, ja no són 

nou, són deu, i ja no és una universitat pública sinó dues universitats públiques de tot 

l’estat espanyol, tot i tenir, com deia, un 60 per cent d’estudiantes o el 40 per cent de 

professores titulars.  

Un llarg camí per recórrer que, mirant enrere, hem de ser justes en fer el balanç que 

pertoca, però quan mirem endavant encara tenim un llarg camí per fer coses. Per tant, les 

dones sí que estem preparades, crec que el que no podem fer és una doble victimització. 

Nosaltres ja fa molts segles que aguantem discriminacions com per pensar que potser en 

som culpables amb el nostre comportament. Jo em nego a dir això, no vull aquesta doble 

victimització, però sí que és cert que ens hem d’animar, hem d’apoderar les dones. Les 

dones som tan capaces i estem tan preparades per liderar com els homes i no es tracta 

─ho torno a dir─ de substituir, simplement, de complementar. Necessitem totes dues 

mirades, tots dos tipus de lideratges, perquè, a més, tenim molta feina, se’ns ha girat molta 

feina i necessitem tant els homes com les dones. 

Mònica Terribas i Sala 
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Però això que plantejava ara l’alcaldessa, per què passa? És a dir, ens han donat xifres 

clares que el 69 per cent de les persones que són a l’administració pública són les que 

porten els papers i el 31 per cent dels homes els que els firmen, perquè això es resumiria 

així, no? A l’administració pública, el 69 per cent de les dones porten i fan papers, i el 31 

per cent són homes que firmen coses. 

A la universitat –ho comparteixo–, és escandalosa la proporció també de gent que hi 

accedeix ─i aquí si miréssim els nivells d’administració a la universitat també les dones 

que porten els papers, els equips dels deganats, etcètera─, són dones, i els degans, els 

caps de departament i els rectors –no sols els rectors– acaben essent homes. 

Per què ens passa? Per què qui pren la decisió dels nomenaments, si no és forçat per llei, 

són homes, i, per tant, tenen tendència a pensar només en ells? Els equips dels partits 

polítics són majoritàriament homes, perquè no és només la militància. Quan mires els 

aparells dels partits, les executives són bastant majoritàriament homes i, per tant, al món 

empresarial, als consells d’administració també passa, i aleshores hi ha una tendència 

dels homes d’ajudar-se entre ells i pensar poc en les dones, o que nosaltres ─sense 

victimitzar-nos─ no som propositives, no som de dir: “Escolta, ja ho faré jo això.” 

Inés Arrimadas García 

Crec que hi ha una tercera variable, que és el tema de les responsabilitats familiars i 

personals. Encara les dones tenim la responsabilitat de tenir cura dels nens, de la gent 

gran, etcètera, i per tant moltes vegades és la mateixa dona la que diu: “No”, però no és 

una decisió lliure feta en igualtat de condicions, sinó perquè té una motxilla que no la deixa 

poder pujar laboralment; a més, de les dues qüestions que tu deies abans, la decisió 

també de triar determinats directors, etcètera, sempre l’han presa els homes i és més 

normal que tinguin aquesta tendència. 

I la segona cosa que molt bé deia la Meritxell, que nosaltres som moltes vegades les que 

diem: “Ai, però jo seré capaç de fer tot això?”, i els homes moltes vegades no tenen 

aquests dubtes. 

Jo crec que són aquestes tres qüestions i que totes tres es poden reconduir mitjançant 

l’educació i la sensibilització cap a tot això i mitjançant la legislació, perquè el tema de la 

racionalització d’horaris i els permisos de maternitat i paternitat, i tot això, són coses que 

podem canviar, que estem molt a prop de fer-ho ─hi tinc tota la confiança, de veritat─, i  

crec que això serà un salt qualitatiu. Per mi, la mesura més important en termes d’igualtat 

és la d’igualar els permisos de maternitat i paternitat i que hi hagi setmanes intransferibles 

per a homes i dones, perquè així els homes des que neix la criatura en tenen la mateixa 

cura i, a més, en l’àmbit laboral no pot afectar de manera diferent els homes i les dones. 
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Mònica Terribas i Sala 

Meritxell Borràs deia que quan als espais hi ha ‘primadones’ normalment són homes, i 

quan vosaltres sou protagonistes us pregunten per la vostra vida personal, i fins i tot surt 

publicat què fareu i què deixareu de fer, etcètera, i en canvi són preguntes que als homes 

no els fan mai. A mi, tothom em pregunta per la família i per la situació, i per les hores que 

estic a casa, i jo a les entrevistes dels meus col·legues, que fan feines tan exigents com 

les nostres, no els ho pregunto mai, això. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Això és veritat i és una constant. 

Mònica Terribas i Sala 

Aquesta és la imatge que s’acaba projectant. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Això és una constant: pregunten com t’ho fas, quan veus els teus fills, i jo això no ho he 

llegit a les entrevistes masculines. 

Jo, si em permeteu, respecte als partits polítics, hi ha un element que crec que també hem 

de ser sincers i analitzar-lo. Almenys a casa meva ─i quan dic ‘a casa meva’ vull dir al meu 

partit polític, a Convergència─, t’adones que la igualtat de militància hi és mentre ets jove; 

a les Joventuts no hi ha un desgavell de dir el 80 per cent és masculí i el 20 per cent és..., 

sinó que hi ha una paritat. Quan desapareix aquesta paritat? Quan existeix el que tu 

deies... 

Inés Arrimadas García 

Les càrregues familiars. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

...les càrregues familiars, que aquí és on no es reparteix... Per a una dona, el gran gruix..., 

les que estem aquí dintre segurament ho sabem, fora del Parlament hi ha molta gent que 

es pensa que qui fa política només som els que estem al Parlament; no, hi ha moltíssima 

gent que fa política i que en fa d’una manera voluntariosa, noble, amb tots els qualificatius 

positius que hi puguem posar.  

I, per tant, com que no hi ha igualtat respecte al repartiment de feines, no hi ha igualtat de 

les parets de casa endins, això fa que en la dona la militància política sigui la tercera 

activitat i, per tant, representa un sobreesforç molt més important que en un home. En un 

home és la segona, la família queda..., majoritàriament, però aquesta és una realitat. 
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I, si em permeteu, explicaré una anècdota que no té més, però que és significativa. Un dia 

jo, com a consellera, anava dintre del cotxe i vaig fer una trucada, que faig habitualment, a 

casa ─t’ho he explicat, però ara la faré pública─, vaig fer una trucada a casa pel normal, hi 

ha una persona a casa que ve a les tardes a ajudar, perquè, si no, és ‘misión impossible’: 

“Maite, tal i tal; passa’m el Bernat; passa’m l’Eudald, tal, què hi ha? Recorda que demà...”, 

perquè jo l’endemà hi anava tard, penjo i, bé, la persona que en aquell moment 

m’acompanyava dins el cotxe, un col·laborador, diu: “Ostres, que fort!”, i jo dic: “Què ha 

passat?”, perquè vaig pensar que havia passat alguna cosa. “Què ha passat?” i diu: “No, 

no, aquesta trucada”, i jo dic: “Què?”, i ell diu: “No, és que clar, tu portes casa teva!”, i jo 

dic: “És clar, jo porto casa meva”. Era una persona que havia treballat sempre amb homes 

i, per tant, no era normal trobar-se dintre del cotxe amb qui truqués a casa preocupant-se 

del fill, de l’altre, de tal, de qual... I això forma part ─si no, em corregiu─ de la vida normal 

de totes nosaltres, que portem la feina però també la llista de comprar, que de vegades fas 

d’amagatotis, i tantes coses, i aquestes trucades. 

I segurament aquesta expressió: “Ostres, que fort!”, que jo vaig pensar que havia passat 

alguna cosa al departament i que m’ho estava perdent amb aquella trucada familiar, 

doncs, era això, i era també una expressió d’aquesta desigualtat, que és la primera que 

hem de corregir, i això passa per l’educació, per l’educació a l’escola, a les famílies, que hi 

ha d’haver aquesta igualtat a l’hora del repartiment de rols. 

Cadascú ─crec que abans ho deies tu, Pilar─ amb la seva mirada, el pare ha de fer de 

pare i la mare ha de fer de mare, no estic dient el contrari, però que les responsabilitats 

són de tots dos. I, per tant, no pot ser que només es preocupi de si toca anar al metge o a 

l'escola a no sé què la mare i no el pare. I això, lamentablement, almenys en les dones de 

la meva generació, encara això no és igualitari. 

Mònica Terribas i Sala 

Hi ha un altre aspecte que per mi és fonamental que en parleu, perquè m’agradaria saber 

com ho veieu, és el que en diem la feminització de la política, tan necessària, realment 

com la definiu vosaltres? Què enteneu per feminització de la política? És per les maneres 

de governar que vosaltres ho dieu? Inés Arrimadas deia: “Crec que en el procés de 

regeneració política nosaltres tenim un paper a fer-hi”. Realment, la manera com vosaltres 

governeu, com establiu codis de comportament en els grups de treball és diferent? Què vol 

dir feminització de la política? En què s’està traduint? Com noteu que s’estigui traduint? 

Realment vosaltres incorporeu o sou conscients d’incorporar alguna cosa que declini això 

que en diem la feminització de la política? 

Pilar Díaz 
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La feminització, jo la interpreto com la incorporació de les dones als llocs de decisió i al 

lideratge d’equips. 

Mònica Terribas i Sala 

Però lidereu diferent? 

Pilar Díaz 

La meva opinió és que sí, de manera definitiva. Hi pot haver persones, hi pot haver 

persones que pensin diferent, però... No és ni millor ni pitjor, és a dir no es tracta de 

substituir ─ho deia abans─, es tracta d’una mirada compartida, però liderem diferent. 

De manera molt clara, en el nostre cas perquè hem tingut de tot i perquè hem tingut caps 

homes i caps dones, i per tant te n’adones, i és una manera molt diferent. 

I com explicava abans, és imprescindible no tan sols per aquesta regeneració de la 

democràtica, sinó per millorar les condicions de vida de la gent, per millorar els conflictes 

bèl·lics del món. És que és imprescindible aquesta mirada, perquè és una mirada diferent. 

Cada persona és un món, cada persona té una personalitat, cada persona lidera diferent, 

però en general sí que és veritat que nosaltres compartim..., segurament treballem d’una 

manera més transversal ─crec que potser la definició és aquesta─, no tan 

compartimentada, sinó més compartida.  

Abans de passar la paraula, sí que volia dir una cosa del que s’acaba de dir, sense 

allargar-me, perquè no entraré de nou en el tema de la conciliació, però crec que el resum 

de tot plegat és que les dones sí que ens hem incorporat a la vida pública, però els homes, 

malauradament, no s’han incorporat a la vida privada. 

Crec que el resum era aquest. I, bé, la resta suposo que igual que hi ha opinions diferents, 

que seran benvingudes, sí que estic convençuda que el lideratge femení és diferent.  

Mònica Terribas i Sala 

Presidenta. 

La presidenta 

Sí, jo volia afegir una cosa. Crec que el lideratge, més que transversal, diria que hauria de 

ser compartit. Per mi la idea és aquesta, eh? Lideratge compartit. No tant la idea de 

guanyar, d’imposar, sinó la d’arribar a consensos, parlar i arribar a acords. Jo ho entendria 

més així. Una cosa.  

I l’altra cosa que volia dir era que el tema, per exemple, de la feminització de què 

parlàvem, crec que el tema de la conciliació és vital. És a dir, és fer, per exemple, al 
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Parlament ara que s’està treballant tot el tema de la reforma horària, no?, una ponència de 

la reforma horària. Això és que és importantíssim. És a dir, si no podem conciliar, si hem 

de dir a la dona que triï entre ser mare o ser professional, doncs per què ha de triar la 

dona, no? Llavors, crec que hem de fer, des de les institucions, el màxim perquè la dona 

no hagi de triar. Tot el tema de la reforma horària intenta compaginar, crec que és molt 

important. Evidentment, al Parlament, això ha de ser una proposta, una aposta de país 

que s’ha de fer, per intentar això. 

I després volia afegir una cosa, que heu dit vosaltres, que a mi això sempre m’ha fet 

pensar. És a dir, tu ho has dit, Inés, i tens raó, que als partits polítics la majoria són homes. 

Però a les associacions la majoria són dones i tenen la mateixa edat. És a dir, amb 

aquesta edat, que ja la majoria, tu deies, quan són joves després la cosa... 

Sí, però les dones quan tenen temps per anar a un lloc, no van a un partit, van a una 

associació, van a una entitat... Perquè si mireu les associacions que hi ha al país, que n’hi 

ha moltíssimes, la majoria de presidentes són dones. Hi ha moltes presidentes d’entitats 

socials que són dones. En canvi, als partits polítics són homes. Per què? Perquè els 

objectius són diferents i perquè la manera de funcionar és diferent. Perquè a les 

associacions, almenys per l’experiència que jo en tinc, és allò que dèiem, el lideratge és 

més compartit, opines, dius, com ho fem? I, en canvi, els partits polítics són molt més 

verticals.  

Per tant jo crec que és veritat, totes dues teniu raó, però hem de tenir en compte que la 

dona a l’hora de triar, no tria, és a dir, si té tres hores a la setmana i ha de triar, no les 

dedicarà a un partit, les dedicarà a una altra cosa. Per què? Perquè el lideratge és diferent 

i per això la dona s’hi troba més a gust que no pas en un partit. I això també ens ha de fer 

reflexionar. 

Mònica Terribas i Sala 

Lliga amb dues preguntes que ens esteu fent, precisament, Aurora Carbonell, que és 

regidora de turisme i primera tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sitges, i Anna Dretas# ─si 

ho llegeixo bé─ de Feministes per la Independència. Totes dues en el mateix sentit, que és 

això que estava dient ara la presidenta. 

Diu Aurora Carbonell:  “Penseu que en general als homes els atrau més el poder que a les 

dones?” Aquesta és una cosa, però rebla el clau i diu: “No creieu que els objectius dels 

lideratges femenins i masculins són diferents? El plantejament és també diferent, lluiten 

pel poder.”  
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És a dir, això que deia ara la presidenta és cert; a la taula del tercer sector, miraves  tota la 

gent, els representants de les associacions, i era un mar de dones ─era un mar de dones. 

Allà no hi ha poder en joc. On hi ha poder en joc hi ha homes. Aquest matí jo li preguntava 

al president Mas qui li havia demanat presidir el partit o ocupar el seu lloc, i els dos noms 

que m’ha dit eren dos homes, no eren dones. És veritat que els homes busquen més el 

poder que no pas les dones? Ho veieu així, això? 

Pilar Díaz 

Fins ara sí, fins ara. Vull creure que anem evolucionant i la instrucció, l’educació, fins i tot 

culturalment, vull creure i espero que això canviï i siguem capaços també d’educar nens i 

nenes, que vegin una societat més igualitària i, per tant, doncs, volem incorporar-nos per 

transformar la realitat i no per obtenir el poder pel poder, no?  

Però fins ara, crec que si mirem la trajectòria, a mi em sap greu si hi ha algú que pensa 

diferent, però jo no ho veig gaire clar. Sí, nosaltres ens hi hem incorporat perquè tenim 

moltes ganes de treballar, som molt ‘currantes’, deixeu-me que ho digui d’aquesta manera, 

molt treballadores, i per tant aquests espais que ara estem ocupant bàsicament és per 

aquesta capacitat que tenim, d’una banda, de treballar, però, d’una altra, de canviar el que 

no ens agrada. Nosaltres som aquí per canviar el que hem de transformar, no és pel 

poder, no és per tenir una quota de... No, no, al contrari, és perquè és l’única manera que 

tens, quan lideres un projecte, l’única manera de transformar la realitat que no t’agrada, 

prenent les decisions directament i no esperant que un altre les prengui per tu. 

Mònica Terribas i Sala 

I passa que les dones, quan acabem la feina que tenim, ens n’anem a casa, com deia la 

Meritxell Borràs, i els homes es dediquen a fer feina en xarxa i a confabular-se, perquè van 

als dinars i sopars, i aleshores, treballen més les esferes de poder que les dones. És a dir, 

les dones un cop hem fet la feina que ens toca fer, doncs entrem a la nostra vida privada 

perquè, com dèieu, un dels problemes és que tornem cap a casa, diguéssim, eh? Perquè 

continuem... 

Pilar Díaz 

No hem marxat mai, no hem marxat mai. 

Mònica Terribas i Sala 

No hem marxat mai. 

Pilar Díaz 
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Exacte. 

Mònica Terribas i Sala 

O sigui, estàs fent la feina, i segur que us ha passat a vosaltres, i estàs dient: “No m’he 

recordat que havia de trucar al metge.”  WhatsApp, no? Això segur que us ha passat 

alguna vegada. Però quan acabeu la feina, us ocupeu de l’àmbit privat. Els homes pensen 

de quina manera poden contactar amb aquest, amb l’altre, fer dinars, sopars, per acabar 

de construir el seu espai públic. Això també ens passa? 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Crec que, majoritàriament, sí, eh? Jo, d’entrada, comparteixo absolutament el que deia 

abans la Pilar, i per tant, en aquest sentit, crec que ningú més ha afegit res perquè ho 

compartíem.  

I respecte a aquest àmbit ─i nosaltres que ens belluguem, no ens enganyem, en àmbits 

on, vertaderament, el poder està en joc, no?, per dir-ho d’una manera clara, dintre del 

partit, però també això, doncs, les possibilitats de..., a les administracions, etcètera─, és 

veritat que hi ha més xarxes d’homes. Però jo també aquí vull trencar un mite, que és fals, 

i que, en canvi, crec que s’ha estès a vegades molt negativament, això que les dones no 

sabem col·laborar, que ens critiquem les unes a les altres i que quan podem matem les 

competidores, no? 

Jo crec que, bé, aquest és un tema que en moltes... 

Mònica Terribas i Sala 

És un mite? 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Jo penso que sí, almenys... 

Pilar Díaz 

Jo també. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

...pel que fa a l’entorn que jo conec. Ho veig d’aquesta manera. Per sort, les grans 

col·laboracions..., a vegades no estrictament, ara penso, doncs, en l’àmbit que em 

correspon, però jo tinc grans companyes de partit i de fatigues, per dir-ho d’alguna 

manera, i hi ha homes, però les més properes i més fidels, per dir-ho d’alguna manera, 

són dones. I crec que no sóc una excepció, eh? 
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I per tant, en aquest sentit, crec que, contràriament al que es diu, les dones tenim gran 

capacitat de col·laborar i de treballar conjuntament. 

Pilar Díaz 

Les dones en xarxa i teixint complicitats entre nosaltres. Jo hi estic completament d’acord, i 

crec que era molt important perquè moltes vegades es diu aquest mite, que hi ha en 

l’imaginari, aquest comportament que crec que no es correspon, en absolut, amb la 

realitat. 

Mònica Terribas i Sala 

Inés, tu també creus que és...? 

Inés Arrimadas García 

Sí, jo també. I, a més a més, com que no som gaires, no?, les que estem en llocs de 

responsabilitat, o col·labores o és molt pitjor.  

Jo el que he trobat al partit és, precisament, això. Més col·laboració i més complicitat amb 

les dones a vegades que no pas amb els homes perquè necessites també aquesta 

connexió també femenina, en determinats moments.  

Però a mi no m’agrada generalitzar ni dir que tots els homes busquen el poder i que les 

dones, no. Jo crec que és un tema més cultural. Com bé deies, Carme, que ho he dit a la 

meva primera intervenció, a la militància dels partits hi ha menys dones, i això és 

estadística, però a les associacions n’hi ha més, de dones. I per tant, aquí també, a banda 

del tema de la responsabilitat familiar i personal, que és un fet, i que també a 

l’associacionisme veiem dones, potser de determinades edats, que quan s’han alliberat 

una miqueta de les seves responsabilitats personals, doncs es fiquen en un projecte 

associacionista. Però també hem vist com, en altres posicions, som més les dones les que 

diuen: “No, no, no. Jo no puc, jo no estic preparada.”  

És a dir, crec que és una suma de circumstàncies. El tema de les responsabilitats,  que 

culturalment sembla que la presa de decisions, que parlar de poders, de gestionar, és un 

tema més masculí i, per tant, les dones, sense adonar-se probablement, no senten aquest 

interès per aquestes qüestions, i sí per la cura de persones, per exemple. En l’àmbit 

d’associacionisme de cura de persones és que la diferència és abismal. És que podem 

estar parlant d’un 90/10 de dones respecte als homes. Perquè sembla que culturalment les 

dones som les que tenim la responsabilitat de cuidar la gent que ho passa malament, i 

això ho veiem, d’una manera molt clara, no? 



Cicle dones / 28 de juny de 2016 

 

20 

I, per tant, crec que s’han de sumar aquestes coses. La responsabilitat personal i familiar, 

que encara recau claríssimament en les dones. Aquesta dinàmica cultural que et diu, 

potser de manera inconscient, que això és cosa d’homes i que si et fiques allà és que ets 

una ambiciosa i vols poder i tal, que això també se sent. I també un tema de dinàmica de 

les dones que no confiem en nosaltres mateixes a l’hora d’assumir determinats reptes i de 

la pressió mediàtica. Crec que la pressió mediàtica també és un punt que no n’hem parlat 

gaire i que és important. Perquè la pressió mediàtica que tenen les dones que estan en 

política no té res a veure potser amb una dona que està en una associació més de cura de 

persones, i és molt dura cap a les dones. I, per tant, crec que si sumes totes aquestes 

circumstàncies, al final tens el que tens. 

Mònica Terribas i Sala 

Mira, Maria Recuero, secretària general de la USOC, diu: “A part del canvi de mentalitat, 

creieu que és un tema educatiu la visualització del lideratge femení?” 

Això, ho hem viscut en aquesta arrencada de legislatura, amb la Inés i l’Anna Gabriel, 

l’agressivitat amb què una part de la nostra societat, afortunadament minoritària, però, ha 

reaccionat, i en com es fan visibles aquests lideratges. Realment, què podem fer per 

canviar la visibilitat del lideratge? 

Per exemple, imatge d’un polític fent un míting. A darrere tot de dones, efectivament, 

dones, aplaudint-lo. Clar, és una imatge que reforça, justament, l’impacte contrari. 

Segurament la voluntat del partit és que es visibilitzi que hi ha dones al darrere, però si són 

tot de dones aplaudint un home, l’efecte pot acabar essent el contrari. Com visibilitzar els 

lideratges femenins i com visibilitzar els lideratges masculins perquè això no es produeixi, 

no? 

Pilar Díaz 

Hem de treballar a fons amb els mitjans de comunicació, per això tenim un... 

Mònica Terribas i Sala 

Sí, però, mira, jo, la llei d’igualtat estableix paritat a les tertúlies, i no compta que jo faci el 

programa. Vull dir que les lleis aquestes, a vegades, fan trampes, fan trampes sense voler-

les fer. Vull dir que només compten els tertulians. No, no, però és que resulta que a la 

televisió i la ràdio públiques, la majoria som dones les que fem els programes, la Lídia 

Heredia, els programes d’informació, vull dir no només jo sola. En canvi, els mitjans 

privats, només cal que ho repasseu, i veieu que qui fa els programes, tots són mascles. 

Però, en canvi, la llei d’igualtat, la llei d’igualtat computa? Però computa estadísticament. 

Nosaltres enviem unes estadístiques i et penalitzen si, en comptes de tres dones o dos 
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homes, hi ha quatre homes un dia i una dona un altre. Però, en canvi, jo no compto. Jo 

sempre dic per antena que sóc asexuada, perquè no tinc gènere perquè jo no computo. 

És a dir que hem de fer realment feina però ens passa també que a vegades fem una 

lectura artificial del que és l’estadística, no? 

Pilar Díaz 

El problema és que, segurament, hem vist moltes tertúlies on les dones no teníem opinió.  

Mònica Terribas i Sala 

Sí, exactament. 

Pilar Díaz 

I ens hem passat doncs a uns esquemes o a unes limitacions que segurament, des del 

punt de vista fins i tot professional del mateix periodista o de la mateixa periodista, poden 

no ser lògics. Però és que ens hem passat també molts anys i moltes dècades veient 

tertúlies purament masculines. 

Mònica Terribas i Sala 

Ho tenim per corregir –ho tenim per corregir. 

La presidenta  

I ara també –ara també. 

Pilar Díaz 

Però, dit això, no tan sols parlo de tertúlies, parlava del tractament que els mitjans fan de 

les dones. Recordaré una cosa que no cal recordar, i segurament la Inés se’n recordarà la 

mar de bé. Perquè vaig decidir fer una carta al mitjà que va publicar allò però no me la va 

publicar a mi. I, bé, doncs, les famoses fotos, els peus de foto, d’un mitjà de comunicació 

de premsa escrita... 

Mònica Terribas i Sala 

Sobre la Inés. 

Pilar Díaz 

Exacte. On vèiem, en aquest peu de foto, el resum de les intervencions dels portaveus 

homes, però, en canvi, en el cas de les dues portaveus dones, bé, sabem perfectament 

que una és Inés Arrimadas i l’altra Anna Gabriel, el que vèiem era, simplement, doncs una 

explicació del vestuari... 
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Inés Arrimadas García 

De la roba. 

Pilar Díaz 

...que aquell dia portaven. No un resum de la seva intervenció, que no devia ser important, 

el que era important era la jaqueta groga que portava la senyora Arrimadas, o la samarreta 

que portava la senyora Gabriel.  

Em sembla que això no ho podem tolerar, amb independència de si compartim o no 

compartim conviccions ideològiques.  

Com a presidenta del consell de dones, algunes  presidentes de les associacions de 

dones del meu municipi, vam decidir que escriuríem una carta al mitjà de comunicació, en 

concret, perquè fos publicada, cosa que no va passar mai. Evidentment perquè això no té 

interès. Però em sembla que aquest tractament és important. Hi ha un observatori format 

per més de vint municipis del país, l’Observatori de les dones en els mitjans de 

comunicació, que treballa precisament això. En el seu moment va néixer per recollir 

queixes, això finalment va passar a l’Institut Català de les Dones, que és el que pertoca. I 

llavors, aquest Observatori, sobretot té una feina molt focalitzada a sensibilitzar, però, 

sobretot, a repensar aquest tractament de les dones. Les dones..., no sé si recordareu, 

també, això ja fa uns anyets no?, en el cas d’una consellera basca, doncs, van sortir les 

famoses sabates. En el cas dels diputats homes o dels consellers homes, l’interessant és 

el que expliquen, les seves intervencions, o les seves decisions; en el cas de les dones 

sembla ser que l’important és el tipus de sabata, el tipus de jaqueta, el tipus de pentinat o 

el tipus de samarreta. I nosaltres, de manera decidida, hem de denunciar aquest 

tractament i hem de treballar perquè canviï, a banda de les tertúlies, que també 

evidentment és important. 

La presidenta 

Jo volia dir, referent a les tertúlies, no parlo dels mitjans públics, però en general a les 

tertúlies la majoria són homes. És que, fins i tot, em sembla que hi ha un grup de dones 

que volen més dones a les tertúlies. És a dir, hi ha un ‘hashtag’ i tot. És a dir, si tu mires, 

són..., per tant, que no et comptin a tu i si ets una dona més, Mònica, no passa 

absolutament res... 

Mònica Terribas i Sala 

No, no..., jo dic..., no, nosaltres habitualment tenim entre dues i tres dones per tertúlia. 

Però si algun dia, per circumstàncies ics, perquè la persona que més hi entén, en el 
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genocidi armeni, és un home, aquell dia potser coincideix que hi ha quatre homes i una 

dona, doncs la bronca és monumental..., vull dir que està bé el control. 

La presidenta 

No, però vull dir això, no? En general hem de ser conscients que el món de les tertúlies, el 

món dels mitjans està molt masculinitzat. I, per tant, passa això que deia abans 

l’alcaldessa. I una altra cosa que vull dir és que crec que la llei de paritat ha anat molt bé, 

per tot això que has explicat, que vam començar amb un 2 per cent i estem en un 18. I jo 

estic bastant convençuda que si no hi hagués hagut la llei de paritat no seríem on som. 

Per tant, què vol dir això? Que aquestes mesures de vegades són les úniques que 

realment ens fan avançar, no? I un cop s’ha vist, això s’ha normalitzat, potser ja no fan 

falta, però en un principi han fet falta per arribar on som ara. 

Mònica Terribas i Sala 

Més preguntes, Maria Àngels Cabré, que és aquí amb nosaltres, directora de l’Observatori 

Cultural de Gènere: “Hem de canviar els estereotips...” Ella diu: “Per què no entenem 

d’una vegada la necessitat d’eixamplar la base de les dones que fan cultura?” Això seria, 

en la mateixa línia que assenyalen altres persones, dir: com podem incorporar aquest 

canvi de xip en l’àmbit educatiu?. Hi ha diferents preguntes en aquest sentit. Cal una unió 

entre l’Institut Català de la Dona i la conselleria de cultura? És a dir, i també com construir 

aquest canvi de xip a través dels organismes que tenim. 

La presidenta 

I molt important: la conselleria d’ensenyament. És a dir, és un tema educacional, no? 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Crec que hi ha feina a fer en diferents àmbits. Un és l’educatiu, sobretot els nens, les 

nenes i els joves. I, en aquest àmbit, he dit en una de les meves intervencions... 

La presidenta 

...coeducació. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge  

...que era bàsic i fonamental que hi treballéssim. I en aquest sentit, per part de 

l’administració, hem de fer feina en aquesta matèria, no?, no deixar-ho només a les futures 

generacions, que està molt bé, que hi hem de treballar, lògicament, i que només faltaria. 

Però també ens hem de preocupar de l’avui. I, per tant, això vol dir, doncs, sí, segurament. 

És una cosa que com a administració ─i ara permeteu-me que em sinceri en un tema, 
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no?─ a vegades ens passa, com a administració, que acabem trossejant les matèries una 

mica massa, i no fem que es vagi d’una forma  més coordinada. 

Aquest és un tema, per exemple, que nosaltres, que som els responsables de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, ens adonem que hi ha gent que es dedica a la 

formació de tots i cadascun dels departaments. Doncs, home, potser no té massa lògica i 

potser té lògica que tot tingui un..., bé, que vagi com a mínim coordinat d’una forma clara, 

en la línia, doncs, del que aquí s’exposava. 

I, per tant, l’Institut Català de les Dones, que està, crec que amb bon criteri, a presidència, 

perquè això vol dir la interdepartamentalitat, doncs, no pot ser un bolet que fa les 

polítiques per a les dones, sinó que efectivament, doncs, ha d’haver-hi aquesta 

coordinació i aquest encaix, podríem dir, en l’àmbit de cultura? Segur, però, si rumiem una 

mica més, doncs, per exemple, el que us deia, administració pública, on ens queda tanta 

feina per fer. I, per tant, tot això són assignatures certament encara pendents. Que hi 

treballem, eh?, i que no les podem abandonar, però que quan parlem d’educació i de 

regenerar dinàmiques noves, passa per l’avui, també, i no pels petits només. 

Mònica Terribas i Sala 

Inés... 

Inés Arrimadas García 

Recordo que, quan vam estar treballant la llei d’igualtat, perquè jo vaig ser ponent de 

Ciutadans a la llei, tots els experts ens deien que si volíem treballar des de la prevenció hi 

havia dos àmbits que s’havien de treballar: un era l’educació i l’altre, els mitjans de 

comunicació. Si volem treballar des del principi, des del fons de la qüestió. Per tant, es va 

fer molt bona feina, es va aprovar una llei, jo crec, ambiciosa. És a dir, aquestes dues 

parts tampoc han estat recorregudes en contra pel Tribunal Constitucional, és a dir que les 

podem portar a terme. I crec que aquí és on s’ha de fer la feina. O sigui, les dones, des de 

ben petites, i els homes, allò que veuen a la televisió, allò que veuen a l’escola... (Veus de 

fons.) Sí, a casa seva també, per descomptat, però és un àmbit on la incidència 

governamental, doncs, és més complicada, no?, també per sort, però, bé... 

Legislativament és millor treballar des de l’escola, que és l’àmbit governamental, i des dels 

mitjans de comunicació públics, és la millor manera de continuar treballant. 

Mònica Terribas i Sala 

I privats, perquè... 

Inés Arrimadas García 
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I privats també, sí, sí. 

Mònica Terribas i Sala 

...hi pot intervenir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb els mitjans privats, eh?, 

recordem que aquí sí que tenim competències per regular això, des del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, en els mitjans privats que treballen amb nosaltres. 

Inés Arrimadas García 

I això s’ha d’identificar. O sigui, quan tenim un exemple d’aquest tipus s’ha d’identificar, 

s’ha de denunciar i crec que tots, vinguin d’on vinguin i pensin com pensin, han d’estar 

d’acord amb això, perquè això envia un missatge unànime  a la societat. Que això no ho 

tolerem i tant li fa que siguis d’un partit o d’un altre..., abans parlàvem de quin és el 

lideratge polític i on hem d’estar les dones. Però també hem de parlar de com fem la 

nostra feina i què ens passa a les dones que estem a determinats llocs polítics. No és 

només un tema quantitatiu, de quantes som, sinó qualitatiu. De què fem, de com es parla 

de nosaltres, els mitjans de comunicació com ens tracten..., és un tema que també jo crec 

que s’ha..., és molt important el tema quantitatiu, perquè es visualitza moltíssim, però 

també una miqueta més important, fins i tot, és el tema qualitatiu, de com exercim el nostre 

lideratge i com la societat rep que hi hagi una dona liderant un projecte polític, en aquest 

cas. 

Mònica Terribas i Sala 

Natàlia Paz Pallarès, que és estudiant de dret i economia diu: “Em sorprèn escoltar que 

s’associa el poder al fet de manar, quan poder es defineix com la capacitat de fer una 

cosa. Per què passa això?” Diu: “Propiciar un canvi des d’un lideratge femení és poder.” 

Vull dir..., és un comentari que jo crec que és..., que és realment molt pertinent. 

Des d’una sectorial de dones de l’ANC, Antònia Vives diu: “Estic molt d’acord amb la 

reforma horària, però no solucionarà la doble jornada de les dones sense 

coresponsabilitat. S’han de fer campanyes per convèncer els homes que és de justícia que 

se’n responsabilitzin, també.” És a dir que realment el canvi horari no és la bicoca, l’únic 

que permetria és que les dones anessin més ràpid a l’àmbit privat i ells a sopar abans, 

però...  O sigui, crec que en el fons el que ens està dient és això. 

Pilar Díaz 

Puc afegir una cosa?  

La presidenta 

Sí, totalment d’acord. 
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Pilar Díaz 

Jo que sóc una mica incrèdula, tot i la meva joventut: amb campanyes no ho 

solucionarem, això. És imprescindible aquesta reforma horària, però necessitem, aquestes 

lleis, que facin que els permisos de paternitat es puguin equiparar als permisos de 

maternitat i siguin obligatoris. I, per tant, des de les empreses puguin percebre que el preu 

a pagar és exactament el mateix quan..., el preu a pagar en el bon sentit de la paraula... 

Les campanyes són necessàries, molt necessàries, l’educació, sensibilitzar, són 

necessàries..., però no són suficients. 

Mònica Terribas i Sala 

Raimunda Pàmpols diu: “El lideratge és diferent.” Allò que preguntava jo: “En què noteu 

que el vostre lideratge és diferent?” I diu: “Perquè la dona té més empatia, més flexibilitat i 

facilitat per trobar aliances.” No li durem la contrària, eh?, no li porteu la contrària. Perfecte. 

Antònia Vila, regidora de l’ajuntament d’Arenys de Munt: “Com és que estant tan 

preparades no arribem a llocs de responsabilitat?” És l’expressió de la frustració. “És 

possible que encara pesi el cicle biològic de la dona?” I això ja no és frustració, perquè 

això és real. “Només legislant i decidint nosaltres els llocs de responsabilitat, realment es 

pot canviar?” És a dir, el moment que la dona renuncia perquè prioritza d’una altra manera 

i diu: “Escolta’m, jo ara em vull ocupar de les meves criatures, però és que ho vull viure, no 

vull que m’ho concilieu. Senzillament, no vull estar fora de casa, vull viure la maternitat.” 

Inés Arrimadas García 

I aquí relacionat hi ha un tema que no n’hem parlat, però que és importantíssim, i és que 

som un dels països del món amb menys natalitat. I és precisament per això, perquè moltes 

dones..., o sigui, jo faré trenta-cinc anys la setmana que ve i tinc moltes amigues que a la 

meva edat encara no han estat mares, perquè estem allargant..., i jo també, no? Potser 

allarguem massa la maternitat per altres qüestions. Moltes amigues meves que han tingut 

un fill, estarien encantades de tenir el segon, però no s’ho poden permetre. I moltes 

vegades, també, tinc amigues que el fet de ser mares ha afectat la seva vida professional i 

laboral, i d’una manera alarmant. 

El que tu deies ben bé dels partits, és el que passa a les empreses, la taxa d’ocupació de 

dones i homes joves sense càrregues familiars està molt igualada. És quan arriba la 

maternitat, o les càrregues familiars de pares, etcètera..., quan hi ha una davallada 

enorme de l’ocupació femenina. Per tant, aquí hi ha el focus. Crec que el tema dels 

permisos de maternitat, ampliar les setmanes i fer que siguin intransferibles les del pare i 

les de la mare afavorirà que, des del principi, els pares tinguin la mateixa cura dels nens i 

que mai més, en una entrevista de feina, ens preguntin si tenim... 
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Mònica Terribas i Sala 

La conciliació de la vida familiar i laboral. 

Inés Arrimadas García 

...pensat ser mare d’aquí a poc. I aquesta és una pregunta que s’ha fet moltíssimes 

vegades... 

Mònica Terribas i Sala 

Encara es fa, aquesta pregunta, Inés? 

Inés Arrimadas García 

Jo crec que encara sí. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Sí... 

Inés Arrimadas García 

Amb aquest permís, la pregunta no caldria, perquè els pares i les mares tindríem la 

mateixa responsabilitat... 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Hi ha molts elements que culturalment ens porten encara a tot això, culturalment i també 

tal com tenim estructurada la societat. Parlàveu de permisos, quan parlem de funció 

pública, que el 69 per cent l’ocupin dones també, no ens enganyem, és un element a..., 

una dona busca un horari, potser, eh? Allò de dir, mira, tens un horari determinat, i ja 

allò..., tot planificat. Hi ha horaris, doncs, menys esclaus en certa manera, i moltes tardes, 

doncs, acabes més d’hora, etcètera. 

Una cosa és si és voluntari. L’altra cosa és que quan ha d’haver-hi una renúncia per part 

d’algú, és fàcil que sigui la de la dona, perquè, majoritàriament, encara hi ha una diferència 

salarial entre dones i homes i, per tant, és més fàcil que la dona renunciï a la feina que no 

pas l’home. A vegades no és una qüestió voluntària, també és una qüestió que t’hi obliga 

la situació real, monetària, del que cobren uns i el que cobren els altres. 

I, per tant, hi ha molts elements. Atribuir-ho a una causa única és molt complicat. I crec 

que aquí també hi ha una cosa en què hem de fer autocrítica, que a vegades aquí, amb un 

punt de complex ─perdoneu, eh?, perquè a vegades no queda prou modern─, fem poques 

polítiques familiars i amb això..., és una crítica que, doncs, crec que hem d’assumir amb 

certa maduresa com a país..., poques polítiques familiars que veritablement ajudin que les 

coses canviïn. 
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Anna Cabré explicava que es va fer un estudi rellevant a Suècia, en què es deia quin era 

l’element diferencial entre les dones que tenien un, dos o tres fills. Les que no en tenien ja 

no es comptabilitzaven, però les que en tenien, quines eren les que s’animaven a tenir 

més fills. És allò d’on hi ha el desllorigador? I s’hi van..., la que abandonava la feina per 

cuidar la criatura era la que habitualment es quedava amb un sol fill. Perquè si tornava a 

treballar, tornar a abandonar la feina per tornar-s’hi a posar és un embolic tan gros que ja 

no t’hi poses. Les que en tenien tres habitualment eren les que havien organitzat una 

estructura familiar o de col·laboració, o del que sigui, que funcionava. I això normalment hi 

és quan tens un nivell salarial important o tens ajudes de polítiques familiars que hi són. 

I quan tu preguntes a les dones o als homes, també, quants fills vols tenir? Normalment se 

n’acaben tenint menys del que un projecta. Per tant, aquí vol dir que hi ha un ‘gap’ real en 

el que hem de facilitar, també, que un pugui exercir o tenir, doncs, la maternitat o la 

paternitat sense ser esclau de tot això. 

Mònica Terribas i Sala 

Jo crec que aquesta pregunta per acabar està molt bé. Fatou Secka, la tècnica formadora 

sobre violència de gènere, ens diu: “Respecte a la motxilla que portem la majoria de 

dones, hi ha programes de promoció, espais d’apoderament com a eines per adquirir 

seguretat i confiança en un mateix...”, perquè hem començat dient: “Les dones ens 

preguntem...” Jo li preguntava a la consellera..., ens preguntem si estem capacitades per a 

les feines abans de prendre una decisió, no? I té a veure amb la seguretat en un mateix, 

això. Amb quins programes o amb quines dinàmiques, a part de campanyes, com bé deia 

la Pilar, que no sé fins a quin punt són eficients..., però sí de dir, sentir-se capacitat per fer-

ho. 

És a dir, en quin moment dius: “Escolta, jo puc fer-ho, això...”, o el pas endavant, que 

moltes vegades les dones no el fan. Què pot fer l’administració, des dels òrgans que 

vosaltres, des de les responsabilitats que ocupeu, per donar eines per crear seguretat en 

un mateix, a les dones que necessiten fer aquest pas? 

Inés Arrimadas García 

Crec que és un tema d’educació. És a dir, tenim un sistema educatiu ─i aquesta és una 

crítica general─ de capacitats memorístiques, és a dir, de contingut, però no tenim un 

model educatiu de desenvolupament de capacitats personals. La creativitat, la seguretat 

en un mateix, el treball en equip, l’exposició pública, la tolerància a la pressió,  crec que no 

són els pilars a partir dels quals construïm el nostre model educatiu –i parlo en general– i, 

per tant, canviar aquest model, només de contingut, de matèries i no de capacitats, i anar 



Cicle dones / 28 de juny de 2016 

 

29 

treballant de mica en mica cap a un model així crec que seria molt bo, en general, però 

també per apoderar les dones i per treballar capacitats com aquestes. 

Perdre la por de parlar en públic, que no es treballa a l’escola i que és un tema molt 

transversal, no només per a la política, treball en equip, creativitat, seguretat en un mateix 

són capacitats que s’haurien de treballar més en l’àmbit educatiu. 

La presidenta 

Jo, deixeu-me dir que crec que sí que es treballen. Professionalment, abans de ser 

presidenta del Parlament, tota la meva vida professional ha passat al departament 

d’ensenyament. I es treballa per competències, eh? És a dir, competència comunicativa és 

una de les vuit competències bàsiques i és precisament això. Una altra cosa és que 

portem una motxilla... 

Inés Arrimadas García 

Potser no ho treballeu prou... 

La presidenta 

Portem una motxilla de fa molts anys, però crec que, si aquí hi ha mestres, estaran d’acord 

amb mi, es treballen les competències. I una de les més importants és la competència 

comunicativa, que és precisament ensenyar això, ensenyar a parlar en públic, ensenyar a 

perdre la por. És a dir..., el que passa que és veritat que potser no es fa prou, és veritat, 

això ho accepto, però, de veritat que, com que he treballat professionalment i ho he vist, 

he estat als serveis educatius de fa molts anys i sí que es treballen les competències, les 

capacitats... Crec que precisament s’ha oblidat ja una mica tot aquest tema del treball 

memorístic. Hi ha moltes escoles que treballen per projectes i, per tant, crec que la 

memòria s’utilitza com una eina més, però no com a eina fonamental, com quan jo anava a 

l’escola. 

El que passa és que és veritat que potser no es fa prou, o no es fa prou bé. Perquè 

realment si hi ha algú, doncs, que no se sent segura, clar, hauríem de mirar les causes, 

no? Però crec que sí, que l’escola ho treballa. És el que jo crec, eh? La meva, diguéssim, 

experiència professional. 

Inés Arrimadas García 

Jo em baso en les compareixences que tenim, també, a la comissió d’ensenyament aquí, 

al Parlament, d’experts que diuen que..., home, segur que es fa, segur que de treballs de 

recerca se’n fan, treballs de presentació pública..., però crec que no és l’eix bàsic de 

l’educació. I en qualsevol dels casos, no es treballa prou, perquè els resultats els tenim 
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aquí. És a dir, no són matèries que la gent domini quan acaba els estudis obligatoris. Jo 

crec que segur que s’ha treballat. 

És veritat que, des de fa deu anys, segons els experts que vénen a comparèixer al 

Parlament..., jo evidentment, vinc del món de la consultoria, no és el meu món, però crec 

que hi ha consens que aquesta és la via que s’ha de treballar i que s’ha de millorar. I sí 

que és veritat que a Catalunya som pioners, perquè hi ha moltes escoles que han posat en 

marxa projectes pilot, treballant precisament aquestes capacitats i que han tingut uns 

resultats extraordinaris. Però és veritat que ara mateix no és..., segons, hi insisteixo, els 

compareixents que han vingut, el sistema majoritari que volem tots per a l’escola pública 

catalana. 

S’han tingut experiències molt bones en determinades escoles i crec que això es podria fer 

d’una manera més general. 

Pilar Díaz 

Crec que en tot tenim, com a país, oportunitat de millora. És cert que s’ha millorat. 

Recordo que, quan jo estudiava, això no es treballava, aquesta competència no es 

treballava i podem imaginar que dones de quaranta, de cinquanta i de seixanta, doncs, 

difícilment,  deuen estar en una situació molt similar a la meva. En canvi, crec que en 

l’actualitat les escoles públiques, quan les trepitgem, això es treballa. Però crec que tenim 

una oportunitat de millora. També hem de ser autocrítics, que és molt bo i encara hem de 

treballar, com a país en general, i hem d’aconseguir, doncs, el que veiem en els informes. 

Igual que parlem que les matemàtiques i la comprensió lectora és tan important, la 

capacitat de poder expressar les teves idees i de poder presentar, en un moment donat, 

un projecte o un treball. 

Ara, a banda d’aquesta discussió, jo crec que la resposta era exactament la mateixa. És la 

instrucció i l’educació, que no és exactament el mateix. Una cosa és instruir-te i una altra 

és educar-te, que t’educa l’escola, la família, la teva ciutat, el teu poble, el teu barri. I per 

tant, aquestes dues coses són bàsiques, també, per poder aportar... Hem de pensar que 

només fa un segle que les dones podem accedir a la universitat sense autorització. Abans, 

al segle..., a final del segle XIX necessitàvem autorització per poder ingressar a la 

universitat. Per sort, a començament del segle XX ja ho vam poder fer sense necessitat 

d’aquesta autorització. Però no la vam omplir de manera massiva. Ara sí, ara parlaven 

d’un estudiantat  superior al 50 per cent. Això vol dir que en cent anys hem hagut de 

recórrer un camí molt important i ara, doncs, ens queden encara uns anyets perquè les 

dones tinguem aquesta capacitat d’apoderament, de creure en les nostres..., no només de 
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tenir-les, que ho explicàveu molt bé. De tenir-les, però, a més, també, de creure que les 

tenim i que les podem exercir. 

Mònica Terribas i Sala i Sala 

Consellera, si vol fer una última intervenció... Si no, passarem la paraula a la presidenta, 

perquè clogui l’acte. 

La consellera de governació, administracions públiques i habitatge 

Molt resumidament. Sens dubte, com deia la Pilar, aquí hi ha element de millora, però que 

ara no..., vaja, el coneixement que..., jo no sóc de l’àmbit de l’ensenyament, però sí que 

tinc dos fills i tinc coneguts i gent que hi treballa i és evident que això ha canviat, ha 

canviat de forma substancial i que l’àmbit de les competències, el treball per projectes 

aquest ja no és una anècdota. 

Jo vinc d’una escola que era d’aquestes anecdòtiques. Sóc una excepció dintre de la 

meva generació, en què, segurament, vaig patir l’extrem oposat. No era gens important 

memoritzar res i això tampoc és bo, eh?, perquè no ho sé, però potser atribueixo la meva 

falta de memòria en certes coses al fet que no em van ensenyar a desenvolupar aquesta 

part del meu cervell, que és la memorística. Anar a l’altre extrem, que és el que jo vaig 

viure, tampoc és bo, eh? 

No era important memoritzar res, tot havia de funcionar a base de deduccions, de la 

lògica. És veritat, has de tenir la capacitat lògica, deductiva, d’arribar a conclusions, 

etcètera, però hi ha uns elements mínims que has de memoritzar, i convé saber 

desenvolupar aquesta part del cervell, ni que sigui fins i tot per poder gaudir, a vegades, tu 

mateixa, doncs, recordant un poema, o tantes coses fantàstiques que si no l’has 

desenvolupada, doncs, no pots. 

Mònica Terribas i Sala 

Molt pertinent això, eh?, perquè sí que la sensació que tens és que ara cada vegada 

memoritzen menys, a la universitat, suposo, Pilar, que ets... 

Pilar Díaz 

Sí, sí, sí... 

Mònica Terribas i Sala 

I estan tot el dia..., com que ho troben tot de manera immediata... 

Pilar Díaz 

Podria ser. 
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Mònica Terribas Sala 

...hi ha coses que no hi són. Repte, presidenta del Parlament, per als pròxims dos, tres 

anys. Primer, que hi hagi menys del 69 per cent portant papers i menys del 31 per cent 

firmant, això seria un repte, que la consellera de governació ens pugui donar una 

estadística una mica millor... i després tenir homes asseguts aquí, que ens parlin del 

lideratge femení. Perquè sempre ens passa que, quan fem aquestes taules, només parlen 

dones A mi se me n’acudeix algun que podríem assumir, però..., (veus de fons) perquè 

tens la sensació que no els esborrem del tot? (Veus de fons.) Doncs, presidenta... 

La presidenta 

No, a veure..., com que cada mes ve un conseller o consellera, vindran consellers, vol dir 

que també n’hi haurà. També n’hi haurà perquè, com hem dit, tenim de les tretze 

conselleries, cinc les ocupen dones, la resta, homes. Vol dir que també n’hi haurà d’homes 

aquí, explicant..., eh? Per això. Jo, voldria acabar dient que aquí s’han dit coses 

importants. Per exemple, recullo una mica el que s’ha dit. Crec que s’ha dit, i és important, 

que s’ha de legislar; que la reforma horària és fonamental, però que amb això sol no n’hi 

ha prou. És a dir que el que hem de fer és donar els instruments. És a dir, tenir tots els 

instruments, absolutament tots. El tema del treball que dèiem, el tema de la conciliació, 

però també això, els permisos que deies. 

És a dir, jo entenc que, com a país, hem de tenir una legislació que possibiliti i que faci 

possible la igualtat efectiva entre homes i dones. Una altra cosa és que després, a l’hora 

de la veritat, nosaltres puguem incidir gaire en el sector públic, en el sector públic com a 

institució. Però en el sector privat, això és molt difícil, és molt difícil. I això no ho podrem fer 

si no ho veuen com una normalitat, com un benefici, si la societat no ho veu realment com 

l’únic camí. I això és el més difícil, perquè s’ha de fer aquest canvi social. Crec que amb 

això, més o menys, tots estem d’acord. I aquest canvi social es fa, evidentment, com deia 

al principi, amb l’exemple,  donant exemple, no permetent, com també es deia aquí, que 

quan s’ataca una dona únicament i exclusivament perquè ocupa un càrreci se l’ataqui 

únicament per una qüestió de sexe. Crec que això ha de ser una qüestió de país, és a dir, 

absolutament independentment de la ideologia, i tots ens hi hem de mostrar en contra. És 

a dir que es vegi, que socialment es percebi que està molt malament fer això o dir això o 

posar en dubte aquesta igualtat. I això només es fa treballant en conjunt, treballant com a 

país, treballant des de l’educació, des de tots els àmbits, des d’un àmbit global, com deia 

també la consellera. Llavors, per què? Perquè no vull que, com es deia abans, d’aquí a 

trenta anys ho aconseguim..., no, perquè no és el que vull. Jo no vull que ho vegin els 
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meus fills o els meus néts. Vull que ho vegi la meva mare, que ho vegi la meva germana i 

veure’l jo, aquest canvi. 

I, per tant, nosaltres ens hem de proposar aquest objectiu. Després ja ho veurem, eh? 

Només volia dir això, crec que més o menys tots hi estem d’acord.  

I per acabar voldria donar les gràcies a la Mònica, en primer lloc. Crec que ella també és 

un exemple, és un referent en el món de la comunicació i és una persona que ha obert 

camí. Per tant, donar-li les gràcies, donar les gràcies, també, a la cap de l’oposició, a la 

Inés Arrimadas, que  també crec que ha estat víctima d’aquesta situació, d’aquests atacs 

masclistes. 

També donar les gràcies a l’alcaldessa d’Esplugues, que ella també, a més, va ser 

diputada i és també una d’aquestes alcaldesses que treballa per la igualtat. I per últim, 

també, evidentment, a la consellera, que aquest 69 per cent, consellera, a veure si  en el 

mínim temps possible podem fer això que deia la Mònica, que portar papers, doncs, com a 

mínim sigui el 50 per cent qui porti papers. 

I en fi, recordar-los que aquest cicle continuarà, perquè ja veuen que tenim moltíssima 

feina i per aquí han de passar tots els consellers i conselleres a explicar què fem, com a 

país, amb aquest repte de país que és la igualtat efectiva entre homes i dones. 

Moltes gràcies. 

 


