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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘Dona i TIC: experiències 

empresarials emergents’ 

Palau del Parlament, 29 de març de 2017 

La presidenta 

Consellera, diputades i diputats, membres del cos consular, amigues i amics, és un plaer  

donar-vos la benvinguda a aquesta setena sessió del cicle ‘La igualtat efectiva de dones i 

homes, un repte de país’. I sobretot vull donar molt especialment la benvinguda a les dones 

que sou tan i tan perseverants, perquè moltes no heu fallat a cap sessió, sempre veniu aquí. 

Treballeu en aquest tema, us el preneu molt seriosament i, evidentment, ens ajudeu 

moltíssim. Sou unes dones perseverants. 

Ara feia més d’un mes que no teníem cap sessió d’aquest cicle, i moltes ja em dèieu: “Que 

no el fareu?” I jo us deia: “I tant, que el farem!” I, per tant, ara us vull tornar a donar 

especialment la benvinguda. 

La sessió d’avui porta per títol ‘Dona i TIC, experiències empresarials emergents’. Posem el 

focus sobre les noves tecnologies, sobre les tecnologies de la informació i la comunicació, 

un sector estratègic per al país. Si pensem en qualsevol àmbit de la nostra vida personal, 

de la nostra vida social, de la nostra vida professional, ara les TIC són omnipresents. És a 

dir, si ens hi fixem, qualsevol actuació, acte, qualsevol cosa, que fem a la nostra vida està 

lligada d’una manera o altra a les TIC, no?, fins al punt que la societat actual no es pot 

entendre sense aquest avenç també de les tecnologies de la comunicació i la informació. 

Podem considerar que és un sector dinàmic, que és un sector nou, per dir-ho d’alguna 

manera, amb molt bones perspectives, a curt, a mitjà i a llarg termini, i amb un gran potencial 

de futur. A més a més, són eines que permeten canviar les formes de fer, que trenquen 

barreres, són eines que no necessiten ni grans espais ni molt de personal per desenvolupar-

se, perquè es puguin aplicar. La prova és que gairebé el 60 per cent d’empreses del sector 

TIC no tenen assalariats.  
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Tenim, doncs, un sector estratègic important que no arrossega dinàmiques del passat, obert 

als canvis, a fer les coses de forma diferent, sense prejudicis. Tanmateix, no hi ha dones –

no hi ha dones. La presència de dones és minoritària. Vaig tenir l’oportunitat d’assistir a la 

Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, i, evidentment, desolador, eh? Vaig demanar 

si us plau a tots els empresaris, perquè la majoria eren empresaris, que ens ajudessin a 

feminitzar el sector, perquè no podia ser que un sector tan important no tingués en compte 

la perspectiva de gènere, és a dir, no tingués en compte tot el que les dones podem aportar, 

que és molt. I, realment, us he de dir que la petició va tenir molt bona acollida. És a dir que 

ho veuen, que hi estan d’acord. Tanmateix, ens hem de posar a treballar-hi. És a dir, el que 

tenim clar és que cap àmbit professional no pot prescindir de l’aportació femenina, i crec que 

això és el que hem de transmetre i explicar.  

Quin és l’origen d’aquesta situació? Ens trobem ara, com fa vint-i-cinc anys, com fa 

cinquanta anys, abans en parlàvem, que les dones no opten a fer estudis relacionats amb 

la tecnologia en general; tampoc de la tecnologia de la informació i la comunicació, però en 

general; una enginyeria, per exemple. No hi opten, no? Només una dada, prou coneguda: 

menys de l’1 per cent de les dones que cursen estudis universitaris opten per carreres 

d’àmbits de la tecnologia de la informació i la comunicació. En canvi, els homes, el 10 per 

cent.  

Per què les dones defugim aquests estudis? És per manca de capacitat? No –no. És per 

manca de preparació? No, tampoc. És un tema social, és un tema cultural. Fa potser una 

setmana que va sortir una enquesta que deia que la majoria de noies deixaven d’interessar-

se per aquests estudis tecnològics a causa de la pressió de l’ambient familiar. I d’altres, i 

això crec que és greu, aconsellades pels seus professors. Això és greu. Ho hem de corregir. 

I crec que aquestes sessions tenen en part, també, aquest objectiu, no? 

També és veritat que sovint s’apunta a la manca de referents femenins. Això també hi ajuda. 

La manca de referents femenins. És a dir, ara, com fa vint-i-cinc o trenta anys, a les facultats 

tecnològiques o d’enginyeria hi continua havent poques dones. És clar, no n’hi ha perquè és 

que si no n’hi posem mai no n’hi haurà. És un peix que es mossega la cua, no? Per tant, 

aquests referents els hem de buscar, els hem de trobar, i si no hi són els hem de fabricar –

abans en parlàvem, no?–, perquè hi han de ser. I en aquest sentit cal destacar, agrair i 

valorar la iniciativa del govern d’impulsar el premi Dona TIC per fer visibles aquests casos 

d’èxit que ens han de servir de referent.  

Avui comptem, precisament, amb una persona amb aquestes característiques, la senyora 

Carlota Pi, fundadora d’Holaluz i premi Dona TIC de l’any passat; un exemple 

d’emprenedoria que ens pot explicar la seva experiència personal, que segurament no anirà 

gaire desencaminada del que acabo d’explicar. També vull agrair la presència de la 



Cicle Dones / 29 de març de 2017 

 
3 

consellera de la presidència, la senyora Neus Munté, que ens explicarà tot el que fa el 

govern en aquesta línia d’aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. I també 

comptem amb la senyora Georgina Pujol, periodista, a qui ja immediatament cediré la 

paraula, perquè ella organitzarà avui aquestes exposicions i, sobretot, aquest debat. I 

especialment vull agrair també una altra vegada la vostra presència, perquè sé que les 

vostres aportacions sempre –sempre– són moltíssimes i molt interessants, i segurament ens 

ajudaran a treure l’entrellat d’aquesta qüestió, a veure si entre tots podem fer un pas més 

en aquesta situació que jo considero que és tan greu. Abans dèiem que no és una qüestió 

de dones. És una qüestió d’humanitat, és una qüestió de democràtica. 

Cedeixo la paraula a la senyora Georgina Pujol.  

Gràcies. 

La moderadora (Georgina Pujol, periodista) 

Gràcies, molt honorable presidenta, per fer sessions com les d’avui i donar l’oportunitat, 

almenys a mi, de conèixer dones valentes i lluitadores, com les que tenim aquí a la taula.  

Primer de tot, us vull explicar el funcionament de la sessió. Si teniu preguntes, ens les podeu 

fer arribar amb les targetes que us donaran els uixers i després jo mateixa les traslladaré 

aquí a la taula.  

Malauradament, aquest tema, encara que sembli antic, és molt necessari que el tractem. Fa 

res, molt pocs dies, sentíem les paraules d’aquell eurodiputat polonès que parlava de les 

dones amb menyspreu, que si som més petites, que si som menys intel·ligents..., i que per 

això cobrem menys, no? I, malauradament, aquest no és un cas aïllat d’un home que ha 

sortit de les cavernes i, mira, diu bogeries. No. A part que és una persona que cobra un sou 

públic, cosa que és molt greu, és habitual que ens trobem amb el masclisme.  

La periodista Natza Farré revela en el llibre ‘Curs de feminisme per microones’ unes dades 

que a mi em semblen bastant terrorífiques, que és que el 67 per cent dels europeus creuen 

que les dones no estem capacitades per ocupar llocs científics d’alt nivell, cosa que em 

sembla, a aquestes alçades, indignant.  

Un altre estudi de la Unió Europea, directament relacionat amb el tema d’avui, les dones i 

les tecnologies de la informació i la comunicació, explica que només quatre de cada mil 

dones que opten per un tipus d’aquestes carreres arriben a treballar, i un gran nombre –ara 

no tinc aquí la xifra exacta– deixa la seva carrera professional a la meitat de la vida, suposo 

que per tenir cura de les criatures o de la seva família, no? Per tant, encara és un tema molt 

actual. I el que m’ha semblat més curiós d’aquest estudi de la Unió Europea és que diu que 

les empreses que tenen més dones que manen són més pròsperes. Concretament, 
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assoleixen el 35 per cent més de rendiment de capital. O sigui que tant homes com dones, 

jo crec, la societat, hem de plantejar-nos com canviem això i com introduïm més les dones 

en aquesta esfera de negocis, d’empresa i de noves tecnologies. 

A l’altre extrem de la taula tinc una d’aquestes quatre de cada mil dones, que a més és 

empresària. És una ‘rara avis’ en el sector. Casos com el de l’emprenedora Carlota Pi ens 

demostren a tots que les dones som iguals, i de vegades millors, que els homes en el domini 

de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ella és enginyera industrial, màster en 

matemàtica financera a la UPC, MBA de l’escola de negocis IESE i cofundadora de la 

companyia elèctrica Holaluz, que només comercialitza energia de fonts renovables. En 

definitiva, una líder femenina en un món dominat pels homes. A banda que també ens 

demostra una altra cosa molt important, i és que ser mare no està renyit amb tenir una 

carrera professional brillant. I, si no ho he entès malament, després de la seva baixa per 

maternitat, després de tenir la seva primera filla, va rebre una puntada de peu del seu cap, 

i això, en lloc d’enfonsar-la, arronsar-la i fer-li tirar la tovallola, la va empènyer amb força cap 

endavant, i de la crisi en va saber fer una oportunitat.  

Carlota, com t’ho vas fer? Què és el que et va inspirar? 

Carlota Pi (empresària del sector TIC) 

Jo us havia portat aquí una presentació, però, Georgina, ja l’has fet, no? 

La moderadora 

Bé, és que bàsicament em semblava que aquest era el meu paper, presentar-te. 

Carlota Pi 

Em repetiré, si cal. I començaré citant un poeta alemany, Goethe, que deia: “Adoro els qui 

anhelen l’impossible.”  

El 14 de gener de l’any 2008 em van acomiadar. Em vaig reincorporar de la baixa maternal 

de la meva filla gran, de la Joana, ara tinc tres nenes, i quan vaig arribar, després de deixar 

un nadó de setze setmanes a casa, que ja vaig sortir d’allà amb el cor encongit, em vaig 

adonar que ningú no m’esperava. Havia treballat allà durant gairebé cinc anys, jornades 

llarguíssimes de catorze hores, viatges impossibles, i em vaig sentir com una piloteta mirant 

d’encaixar en un forat quadrat. Per moltes voltes que donis a la piloteta, la piloteta no entrarà. 

Només hi ha una opció, i és que la pilota es faci petita, i jo no vaig estar disposada a fer-me 

petita. Així que en aquell mateix moment vaig prendre la decisió que mai no treballaria per 

a ningú més que no fos jo mateixa. Ara és una sorpresa, perquè treballo per a cent nou 

persones, que després us ho explicaré. 
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Avui, juntament amb en Ferran, en Carles i l’Oriol, que són aquí, que m’han volgut venir a 

veure, lidero Holaluz. Holaluz és la companyia elèctrica on sempre hi ha una altra manera 

de veure les coses. Subministrem electricitat d’origen renovable a noranta mil persones, 

noranta mil llars i petites i mitjanes empreses a tot Espanya, utilitzant la visió, l’estratègia, 

de Ben & Jerry’s. Algú de vosaltres ha menjat mai un gelat de Ben & Jerry’s? Ben & Jerry’s 

fa exactament el mateix gelat que tots els altres...  

Al final del 2015, la companyia consultora Accenture va fer un estudi en què preguntava a 

diversos països europeus i també als Estats Units: “Quina relació tens amb la teva 

companyia elèctrica?” La resposta de tots aquests països va fer concloure que les persones, 

els ciutadans, nosaltres, cadascun de nosaltres, dediquem de mitjana nou minuts l’any a 

interrelacionar-nos amb la nostra companyia elèctrica. O sigui, el que és el mateix, 

Accenture va posar negre sobre blanc el que tothom ja sap: a ningú no li importa un rave el 

que fa la companyia elèctrica. 

Aleshores nosaltres vam decidir deixar de vendre electricitat i començar a vendre una 

relació, tal com fan els de Ben & Jerry’s. Segons la Viquipèdia, l’electricitat és una 

‘commodity’, i una ‘commodity’ no és més que un bé o un servei que no té cap diferenciació 

en el mercat i que l’única cosa que el pot diferenciar és el preu. Com podíem convertir una 

‘commodity’ –tothom sap que l’electricitat és una ‘commodity’– en una relació? I vam decidir 

treballar per construir confiança.  

Avui us voldria explicar tres pilars, tres coses que nosaltres utilitzem per construir confiança. 

I ara podria dedicar els següents minuts a parlar-vos del fet que som una companyia digital, 

que tenim la comunitat digital més gran de totes les companyies elèctriques del mercat 

espanyol, la comunitat més involucrada; podria parlar-vos de les ràtios d’obertura que tenim 

dels comunicats que enviem als clients, que passen del 65 per cent; us podria parlar, fins i 

tot, d’un projecte que tenim en marxa per construir la primera plataforma d’intercanvi 

d’electricitat entre particulars. Però no ho faré, presidenta; avui no. Avui parlaré de tres coses 

molt diferents que serveixen per construir confiança i que són en les que nosaltres creiem.  

La primera és escoltar, escoltar genuïnament i amb interès. Les companyies elèctriques 

sovint tracten els seus clients com si fossin extraterrestres. Algú de vosaltres ha vist aquesta 

pel·lícula de Steven Spielberg? Quants heu plorat quan l’ET se’n va amb el plat volador cap 

a casa seva? L’Elliott va escoltar genuïnament les necessitats del seu nou amic, malgrat 

que potser no ho entenia del tot, malgrat que potser no s’ho acabava de creure, però va 

decidir escoltar genuïnament les necessitats del seu amic, i l’Elliott fa el que és impossible 

per aconseguir posar la mare de l’ET al telèfon. Nosaltres, a Holaluz, fem l’impossible per 

lliurar confiança, per construir confiança, als nostres clients. I una prova d’això és que a la 

nostra companyia, totes les persones de la companyia, l’Oriol, en Carles, en Ferran, jo, el 
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director financer, els programadors, tothom, passa dues hores el mes al telèfon escoltant 

els nostres clients, atenent els nostres clients, els que estan enfadats, els que tenen 

propostes, els que tenen pors. S’ha de dir que la mare d’un programador, quan va descobrir 

això, va trobar el filó per poder parlar amb el seu fill, no?, que fins aleshores no li havia 

agafat mai el telèfon. 

La segona cosa per construir confiança és l’equip. L’equip ho és tot. Hi ha una frase africana 

que ens encanta i que tenim fins i tot pintada a les parets que diu: “Sol arribes més 

ràpidament, però junts arribarem més lluny.” Com ho fem, per construir equip? Com ho fem, 

per arribar més lluny amb les persones que formen part d’Holaluz? Nosaltres treballem per 

extreure el cent vint per cent del talent que cadascun de nosaltres porta dintre. És igual que 

siguis un home o una dona, que tinguis vint anys o en tinguis cinquanta-quatre, que hagis 

estudiat tecnologia o siguis periodista, o que la teva passió sigui el disseny gràfic. A Holaluz 

ens organitzem per objectius. I nosaltres quatre pensem en un objectiu gran que sigui fàcil 

d’entendre i que tingui un llarg recorregut. Per exemple, d’aquí a final d’any. D’aquí a final 

d’any, al final del 2017, volem tenir 150.014 clients. I aquest objectiu el lliurem a tots els 

equips, i ells, de manera independent, única, creativa, amb autonomia, decideixen què faran 

i quins recursos necessitaran per arribar a aquest objectiu. Tenim totes unes jornades de 

treball, per compartir, per parlar dels projectes que farem, per què, amb quins recursos, i, 

finalment, entre tots decidim quines són les metes volants en què al final de cada trimestre 

volem ser. Un cop hem fet tota aquesta feinada, i aquesta feinada va una altra vegada de 

construir confiança amb les persones que tenim dintre de l’equip, a Holaluz ja no fa falta que 

controlem i diguem a ningú a quina hora ha d’arribar o a quina hora ha de marxar..., ni si vol 

portar els seus nens a l’escola o si té el festival de ballet de la nena, no? No ens fa falta. Ells 

mateixos decideixen a quins objectius volen arribar i amb quins indicadors volen ser 

mesurats. I sabeu què? Els objectius que ells proposen solen ser més ambiciosos i millors 

que no els que hauríem proposat nosaltres. 

La tercera cosa és demanar perdó. Nosaltres, com tothom, som éssers humans, i els éssers 

humans no estem obligats a ser perfectes i ens equivoquem. El que sí que és important és, 

un cop ens hem equivocat, saber demanar perdó. I demanar perdó des del cor, amb 

honestedat, amb humanitat, construeix confiança. Fa sis mesos –ja us he explicat que tenim 

noranta mil clients– vam enviar a vint mil clients, el 20 per cent del total, el càrrec de la 

factura de la llum dues vegades. Els vam passar el càrrec dues vegades. Te’n recordes, 

Ferran? Ens en vam adonar de seguida, en els deu minuts següents, perquè bàsicament 

teníem més diners al compte dels que tocaven. Immediatament ho vàrem arreglar, i vàrem 

decidir fer un exercici de transparència i honestedat: vàrem enviar un correu electrònic a 

aquells vint mil clients demanant-los perdó. La probabilitat que aquells vint mil clients 
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haguessin vist aquest error en aquells deu minuts era francament molt baixa, i hauríem pogut 

decidir: “Mira, no ho fem, i els que ens truquin ja veurem com els toregem.” Però vam decidir 

ser honestos i demanar perdó davant d’un error. Vam rebre centenars de correus, alguns 

emocionants, que deien: “Gràcies. Mai abans la meva companyia elèctrica no m’havia 

demanat perdó.”  

Aleshores, escolta genuïnament, construeix un equip i demana perdó. Són les tres eines 

que ens porten a generar confiança, i funciona. A vegades ens diuen: “Sou una oenegé? 

Perquè, és clar, sou així una mica ‘hippies’, no?, i no teniu horaris, i teniu una ‘nursery’, i 

teniu fruita cada dia, i feu ioga, i ‘CrossFit’, no? Sou uns ‘hippies’.” Doncs nosaltres també 

guanyem diners, i creixem amb tres-cents nous clients cada dia, el 29 per cent dels quals 

arriben per recomanació de clients que ja tenim. Els nostres clients ens recomanen, ens fan 

d’ambaixadors. No hi ha cap eina de màrqueting més potent que un client satisfet parlant de 

tu. I hem generat cent nou llocs de treball. Tenim un equip de cent nou persones, entre les 

quals hi ha cinquanta-tres homes i cinquanta-sis dones. I aquesta proporció es manté a tots 

els nivells. Nosaltres no fem cap discriminació positiva, no ens cal utilitzar l’eina de la 

discriminació positiva a la contractació. Simplement, havent generat aquest ecosistema, les 

dones tenen ganes de treballar amb nosaltres. 

Goethe deia que li encantaven els qui lluiten, els qui treballen, els qui creuen en l’impossible. 

Com tu, eh?, presidenta. I jo us dic que no només ho diu Goethe, sinó que hi ha qui ho 

demostra. Creu i treballa, i és possible.  

Moltes gràcies. 

La moderadora 

L’honorable Neus Munté, consellera de la presidència, va dir fa poc... Moltes gràcies, 

Carlota, eh?, no he dit re, he anat de cara a barraca, però m’ha emocionat molt. L’honorable 

Neus Munté, com deia, va dir fa molt poc que el govern treballa per apoderar les dones. I 

quan ho vaig llegir em vaig quedar molt sorpresa. Vaig dir: “Caram, i això com es fa?” 

Perquè, a més, ‘apoderament’ és una paraula que ara està molt de moda, es diu molt. Però 

és veritat: les dones necessitem guanyar autoconfiança, necessitem entrar a l’esfera 

pública. I quan llegia això i veia que parlava també del paper dels mitjans de comunicació, i 

com que jo he treballat també en diversos, vaig veure que tenim un problema greu, no només 

a l’hora del que és visible..., de les dones a les tertúlies –que en falten, de dones tertulianes, 

falten dones opinadores, gairebé la majoria són homes–, sinó també a l’hora d’agafar 

entrevistades. A les dones els costa dir: “Sí, jo t’ho puc explicar; no em fa res sortir davant 

de la càmera i fer-me ‘coneguda’”, entre cometes. Generalment, les dones queden al 

darrere, no?, prefereixen que ho expliquin els col·legues masculins. I en els mateixos mitjans 
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de comunicació també ens passa una mica el mateix. Generalment, som més dones que no 

homes treballant-hi, però són els homes els qui arriben als llocs de poder.  

I m’he fet tot aquest embolic per arribar a preguntar-li com ho farem, consellera, per apoderar 

les dones i perquè les nenes estudiïn més ciència i tecnologia. 

La consellera de la presidència (Neus Munté i Fernàndez) 

Molt bé; moltes gràcies, Georgina. Molt honorable presidenta, diputats i diputades, 

presidenta de l’Institut Català de les Dones, directora general..., a tots, a la Carlota, moltes 

gràcies per ser aquí, i moltes gràcies, presidenta, per organitzar aquest cicle i per donar-nos 

avui l’oportunitat de parlar de dones i noves tecnologies, tecnologies de la informació i la 

comunicació, un sector que –ho deies abans, presidenta– s’ha erigit com un sector 

absolutament estratègic, capaç de generar molta ocupació i unes perspectives de futur molt 

engrescadores, també des de la perspectiva econòmica i social.  

Hem constatat, i responent la pregunta que em formules, Georgina... La meva explicació 

anirà amb relació a les iniciatives que des del conjunt del govern volem dur a terme per 

despertar més atenció, des del conjunt de la ciutadania, però especialment entre les dones, 

i entre les dones més joves, per a les vocacions que podríem dir-ne ‘científiques’ o 

‘tecnològiques’, perquè si hi ha alguna cosa objectiva és la minsa presència de dones, no 

només a Catalunya, també a l’estat i el conjunt d’Europa, en un sector que, en canvi, ofereix 

tantes oportunitats des d’una perspectiva de promoció professional. 

Voldria, per emmarcar tot el que a continuació diré, explicar que disposem, a Catalunya, 

d’una eina legislativa molt potent, d’una llei aprovada aquí al Parlament: la llei d’igualtat 

efectiva de dones i homes, que ens facilita eliminar els obstacles encara existents perquè el 

que és un objectiu que tots compartim es converteixi en una realitat, real, efectiva, com el 

mateix nom indica. A més, també l’agenda 2030 de les Nacions Unides ens indica com a eix 

estratègic aquesta igualtat efectiva i la importància de comptar amb el conjunt de la societat; 

per tant, amb el cent per cent, no només amb el cinquanta, la qual cosa vol dir implicar les 

dones i comptar-hi absolutament. 

M’agrada sempre parlar de repte de país, la qual cosa vol dir que, evidentment, als poders 

públics, al govern de la Generalitat, ens preocupa, ens ocupa i ens obliga, però que com a 

repte de país que és necessitem disposar de moltes sinergies i de moltes complicitats. Els 

mitjans de comunicació són en aquest sentit un excel·lent exemple d’aquesta complicitat 

que necessitem incrementar encara més; també, després, m’hi referiré.  

Deia que com a govern ens hem marcat com un dels nostres objectius estratègics millorar 

la presència de les dones, facilitar la presència de les dones, en el món professional, en el 

sector TIC. Això ho fem conjuntament amb altres administracions i altres entitats de casa 
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nostra que comparteixen aquest mateix objectiu. I aquí podríem parlar de plataformes o 

d’entitats com Dones en Xarxa, o com Dones Tec, o com el programa Ende, que van 

precisament també en aquesta línia. 

Iniciatives concretes que hem portat a terme des del govern. Disposem d’una estratègia 

general, una estratègia ‘smart’ a Catalunya, amb la qual hem definit nous àmbits d’actuació, 

el primer dels quals és precisament un programa per promoure les vocacions tecnològiques 

entre les dones i les persones més joves. En què consisteix? Doncs a garantir que tots els 

nens i nenes, durant la seva educació primària, assoleixin competències bàsiques 

necessàries per ser, a més a més de consumidors de les noves tecnologies, cercadors de 

solucions tecnològiques, en una societat digital en què, efectivament, ja estem immersos de 

forma total; un programa que mitjançant la programació, la robòtica..., que això sigui present 

des dels primers cursos, com deia, de l’educació obligatòria, potenciant el que es coneix 

com a ‘disciplines STEM’: la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.  

Disposem d’altres programes, com l’mSchools, molt directament vinculat al Mobile World 

Congress, que se celebra, com sabeu, cada any a casa nostra, concretament a Barcelona; 

un programa relacionat amb les activitats extraescolars, i per tant amb la col·laboració de 

les associacions de mares i pares, per introduir també en aquestes activitats fora de l’horari 

lectiu aquests coneixements i aquestes experiències. 

També comptem amb un pla DonaTIC.cat, un pla específic en aquesta matèria per millorar 

i promoure la presència de les dones en el camp de les noves tecnologies, amb uns objectius 

que molt ràpidament repasso: implantar aquestes noves tecnologies amb criteris d’igualtat; 

fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat digital; promoure els 

continguts que han estat creats per dones; promoure les vocacions tecnològiques, com deia, 

però també eradicar les barreres que dificulten precisament aquesta igualtat de condicions 

en matèria de noves tecnologies. 

Volem anar una mica més lluny, perquè parlem de la societat digital i de tot el que té a veure 

amb les tecnologies de la informació i la comunicació com un gran repte i com una gran 

oportunitat, però és evident que també porta alguns reptes que no són tan positius. Em 

refereixo concretament al fet que hem de garantir de la mateixa manera el no sexisme i la 

reducció del ciberassetjament en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

I també aquí hem pogut desenvolupar, mitjançant una acció conjunta del govern i el Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, la cerca a les xarxes socials de tots els missatges i les 

pàgines que són absolutament lesius i atempten contra la dignitat de les dones. Els hem 

detectat, els hem portat a la fiscalia i continuem treballant per detectar-los. Sabem que 

treballem en un pou sense fons. S’aconsegueix tancar algunes d’aquestes pàgines, 

s’aconsegueix denunciar i arribar fins al final en aquests processos, però automàticament 
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se’n generen de noves. Creiem, però, que això no ha de fer altra cosa que incentivar els 

nostres esforços i millorar la tasca de detecció i denúncia. 

Som conscients, i abans la Georgina ha fet referència a alguns estudis, algunes dades... Jo 

volia fer referència a una enquesta, concretament, que des de la Unió Europea... És de l’any 

2013, però ens serveix, perquè les circumstàncies no han canviat fonamentalment. És una 

enquesta sobre les dones actives en el sector de les tecnologies de la informació i la 

comunicació; unes dades que ens situen precisament en aquella informació que explicava 

la presidenta sobre el baix nombre de dones llicenciades, de diplomatures de dones, en 

definitiva sobre la infrarepresentació de les dones, sobretot en llocs directius i de 

responsabilitat, en aquest àmbit. L’estudi de la Unió Europea diu que, en canvi, si aquesta 

tendència s’invertís i les dones tinguessin en el sector digital una presència similar a la que 

hi tenen els homes, el PIB europeu es podria incrementar de manera anual amb uns 9.000 

milions d’euros i que el sector se’n beneficiaria, perquè és conegut que les organitzacions 

amb més presència de dones en llocs directius aconsegueixen més rendiment del seu 

capital que no altres empreses comparables. Aquest estudi també ofereix una informació 

molt interessant sobre els salaris que tenen les dones que treballen en el sector de les noves 

tecnologies, la major capacitat d’organitzar la seva jornada de treball, efectivament, i, per 

tant, el menor grau d’exposició a l’atur. Ens ajuda, la Unió Europea, en aquest sentit, 

detectant quins han de ser els àmbits d’actuació per aconseguir un millor posicionament, un 

major apoderament, de les dones en aquest sector, i són exactament aquestes les línies 

que intentem seguir des del govern a l’hora d’aplicar polítiques en aquesta direcció: oferir 

una imatge renovada del sector, perquè som conscients també dels estereotips, dels 

elements culturals, que encara pesen sobre aquest sector relacionat amb les noves 

tecnologies; millorar les condicions de treball, que són bones, però evidentment són 

millorables, incorporant aquesta idea de com les empreses poden millorar els seus resultats 

amb més presència de dones en càrrecs de responsabilitat, i un element fonamental que 

també ens denota aquesta enquesta, que és la necessitat de visibilitzar dones com a 

referents en l’àmbit de les noves tecnologies.  

Crec que aquí també és prou escaient la celebració d’aquesta jornada. I en aquest sentit vull 

tornar a posar de manifest l’agraïment del govern, presidenta, no només pel cicle complet, 

sinó perquè una de les jornades, concretament la d’avui, sigui dedicada específicament a 

aquest àmbit. Això és donar visibilitat, i per tant n’estem molt orgulloses i molt satisfetes. 

Els premis Dona TIC que vam crear el govern són una iniciativa que també vol incidir en 

aquesta major presència, major visibilitat, de les dones que tenen un paper destacat, una 

trajectòria, una història, no?, relacionada amb les noves tecnologies. La Carlota, s’ha dit 

abans, va ser la dona guardonada amb aquest premi el 2016, i crec que els qui hem tingut 
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la sort de poder-la escoltar ja algunes vegades podem constatar no només una trajectòria 

d’èxit, sinó també l’entusiasme, i això és molt important per sumar encara més a l’hora de 

parlar-nos d’aquesta qüestió. 

En definitiva, som un país que aposta també per les noves tecnologies com a sector, com a 

sector que pot proporcionar progrés en molts àmbits de la nostra vida ordinària, ho deia 

abans, des d’una perspectiva social, des d’una perspectiva econòmica, i només en podrem 

assolir el màxim potencial i desenvolupament si per tirar-lo endavant, des d’una perspectiva 

professional, comptem amb el conjunt de la població. Per tant, si tots i totes hi estem 

implicats, i no només una part de la societat. 

Tornant a la Carlota, i ja per anar acabant, fa pocs dies vaig tenir ocasió de trobar, gairebé 

per casualitat, una entrevista que un mitjà de comunicació li feia. La Carlota parlava de 

“l’ambició de canviar el món”. És una altra frase que també em va agradar molt. Quan parlem 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, diguem que aquesta definició de canvi, 

de transformació, ja ve per si sola. Crec que si a això hi sumem la capacitat, l’empenta, el 

potencial, que tenim les dones, podem realment, si sumem aquest binomi –dones i TIC, TIC 

i dones–, transformar el conjunt de la nostra societat, el conjunt del nostre país, i a més en 

benefici de tots plegats.  

Moltes gràcies. 

La moderadora 

Doncs arribat aquest moment, no sé si heu fet preguntes i les heu traslladat. Hi ha algú que 

tingui cap pregunta? Si no..., tiraré jo pel dret, exacte. Aprofitant que la Carlota a més és 

mare de tres nenes, el que he vist, i per intuïció ja es veia així, és que les nenes, o les noies 

joves, a l’hora de triar una carrera, opten més per una carrera científica de salut o bé de 

biologia, però no de tecnologia. El que passa és que ara estem en un altre panorama, en 

una altra escena, i és que la tecnologia, els iPad, els ordinadors, són a l’abast de tothom. 

Tu, pel que veus amb les teves nenes, pel que pots preveure, creus que canviarà, això, és 

a dir que les nenes estaran més còmodes amb les noves tecnologies, o continuaran optant 

per branques que són més de tenir cura dels altres o del planeta? 

Carlota Pi 

Mira, jo el que penso és que cada persona pot fer el que vulgui, no? És una cosa que em va 

dir la meva mare quan jo tenia sis anys. Li vaig preguntar: “Mama, jo que seré, quan sigui 

gran?” I la meva mare em va contestar ràpidament i sense dubtar-ho ni un segon: “Filla, tu 

seràs el que tu vulguis.” Jo, en aquell moment, vaig pensar: “Caram...” M’hauria agradat més 

una resposta més còmoda, no?, per tenir una idea; “doncs, mira, pots ser senyoreta, pots 

ser mestra, pots ser enginyera...” Però no, em va dir: “El que tu vulguis.” I jo hi continuo 
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creient, en això. I la meva feina de cada dia, la meva obsessió de cada dia, amb les meves 

filles és que pensin que podran fer el que elles vulguin. Per això crec que la base és construir 

autoestima, construir que les persones, tots, els nens i les nenes, pensin que poden ser 

capaços de fer qualsevol cosa. 

En termes del que em preguntaves exactament de si la usabilitat, l’accessibilitat, de la 

tecnologia per a tothom farà que hi hagi més noies que estudiïn carreres tècniques, la veritat, 

no ho crec. Si no fem res més, no ho crec, no serà suficient. I sobretot penso que a les 

universitats, almenys les universitats catalanes, hi ha molt camp de millora. Abans us dèiem 

que hi ha programes... El tema de les tecnologies, de les carreres tècniques o tecnològiques, 

té aquest repte d’incorporar dones, igual com passa també a les escoles de negocis de tot 

el món. Les escoles de negocis ‘top’, les més importants del món –Harvard, MIT, Stanford i 

Berkeley–, totes quatre, tenen programes específics d’acollida de dones. No és que només 

treballin amb les quotes, que també, i són supernecessàries, i jo em declaro una fan 

incondicional de les quotes, sinó que a més a més tenen programes d’acollida per a dones, 

perquè puguin construir xarxa, perquè es trobin valorades, perquè els sembli que algú les 

espera allà amb il·lusió perquè els vagi bé i es converteixin una mica més endavant en un 

model a seguir per una altra noia. Aleshores, penso que si, efectivament, tenim aquesta 

ambició de canviar les coses, com deia la consellera, i que hi hagi més noies que estudiïn 

tecnologia i que estudiïn en escoles de negocis, hem de fer coses també a les universitats. 

Perquè les nenes facin servir l’iPad igual de bé o millor que no els nens... És que és obvi, 

que això passa, perquè l’iPad no està dissenyat per a un nen o una nena, està dissenyat 

per a un ésser humà, no? 

La moderadora 

No, sí, i, a més, de fet, no sé si ha estat Yahoo o alguna multinacional que ha fet una 

enquesta sobre l’ús de les noves tecnologies en les dones, i, evidentment, les mares 

primerenques tenen un apartat a part, perquè són les que més consulten. Vull dir, les dones, 

està claríssim que usem l’internet com una cosa quotidiana, està superincorporat, tant per 

fer la compra, que això ja no ‘mola’ tant, com, per exemple, consultar informació, comunicar-

nos... Vull dir, està en el nostre dia a dia. 

Però alguna cosa falla, i avui, també, llegint ‘La Vanguardia’, i això ja ho trasllado també a 

la molt honorable presidenta, o a l’honorable consellera, hi havia una enquesta que deia que 

un terç dels joves d’avui consideren que és normal que la teva parella et controli els horaris, 

que la teva parella et privi d’anar amb la teva família o amb els teus amics i, evidentment, 

que et miri els missatges del telèfon. Llavors, això sí que..., com ho hem de fer? Què s’ha 

de fer? No sé qui de vosaltres vol parlar. La molt honorable presidenta? Que comenci. 
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La presidenta 

Jo, malauradament, crec que en tot aquest tema hi ha hagut un retrocés. Per exemple, 

abans la consellera parlava de la llei. És veritat: nosaltres tenim una molt bona llei, una llei 

d’igualtat efectiva entre homes i dones, que és veritat que ara es desplega i que encara falta, 

però crec que realment el que s’ha de canviar és la mentalitat. És a dir, aquí necessitem un 

canvi de mentalitat. Perquè les lleis són molt importants, però no n’hi ha prou. I en aquest 

tema jo crec que, com en d’altres, ens hem relaxat una mica. Crec jo, eh? És a dir, fa vint-i-

cinc anys crec que tots els moviments feministes que hi havia, de totes aquestes coses en 

tenien molta cura. Fa vint-i-cinc anys cap noia..., o molt poques haurien dit que era normal 

que se’ls privés d’anar amb la seva família. Jo crec que en el moment que hem tingut lleis 

potser hem pensat que amb les lleis se solucionava tot, i no és així.  

És a dir, jo sempre dic, les que em coneixen ja ho saben, que aquesta és una batalla que 

s’ha de guanyar cada dia, cada dia amb un petit pas. Per molt petit que sigui, cada dia s’ha 

de fer un pas, i l’han de fer homes i dones. Un petit pas. I aquest és un petit pas molt 

important, explicar això. És a dir, fer entendre a les nostres germanes, a les nostres amigues, 

a les nostres mares, a les nostres filles, que el fet que la teva parella, que el teu amic, et 

controli, et miri el mòbil, no és normal. Això se’ls ha d’explicar. Perquè és que ningú no els 

ho ha explicat. I això és el greu, ningú no els ho ha explicat. Per què ho consideren normal? 

Perquè ningú no els ho ha dit. Perquè des que tenim democràcia hem pensat que amb la 

democràcia se solucionava tot. I no, la democràcia s’ha de defensar cada dia, i això també 

s’ha de defensar cada dia, malauradament. S’ha de defensar cada dia. I ho hem de fer. I no 

només això. Crec que tot aquest tema, això que et privin d’anar amb la teva família, “no et 

deixo sortir amb els teus amics aquest cap de setmana”, es considera normal. Doncs això 

també s’ha d’explicar. I ho hem de fer, ho hem de fer nosaltres. 

Carlota Pi 

Mira, jo penso una cosa... 

La presidenta 

Si no és una lluita de tots, jo crec que no ens en sortirem. 

Carlota Pi 

Jo crec que aquesta qüestió, com gairebé totes, té una única resposta, i és educació. I, com 

deia Einstein, l’exemple no és una altra manera d’educar. És l’única manera. I per donar 

exemple un s’ha de fixar no en el que passarà d’aquí a quinze anys, ni d’aquí a quinze dies, 

ni d’aquí a quinze hores. S’ha de fixar i ha d’intervenir en el que passarà en els següents 

quinze minuts. En el comentari, quan veiem el futbol, de: “Caram, mira aquest, corre com 



Cicle Dones / 29 de març de 2017 

 
14 

una nena”, allà s’hi ha d’intervenir. “Mira, no, és que mira que ha fet”, allà s’hi ha d’intervenir. 

En cada una i totes les petites coses de cada dia. Steve Jobs deia que l’estratègia no va 

dels següents quinze anys, ni quinze mesos, ni quinze setmanes, ni tan sols dels següents 

quinze dies. Va dels següents quinze minuts. I en això hi hem d’estar tots implicats. I no en 

podem deixar passar cap, sempre des de la positivitat, des de la construcció, i tenint en 

compte, sabent, que aquest exemple és l’única manera d’educar, i que educar és l’única 

resposta possible per lluitar contra pàgines web que fan apologia de la misogínia o contra 

aquests tipus de comportaments. És l’única resposta. 

La consellera de la presidència 

Sí, molt en la mateixa línia. D’aquesta enquesta que mencionaves, que és greu, el que és 

terrible és assumir com a normal determinades actituds i determinades conductes en edats 

com les que mostra aquesta enquesta, en persones molt joves, no? I això ens indica que 

hem d’estar molt alerta per detectar, però sobretot prevenir, totes les actituds que, per molt 

encobertes i per molt sibil·lines que siguin, en definitiva el que són són actituds de control, i 

per tant de violència envers les dones, sota qualsevol forma, eh? En aquest cas, 

evidentment, amagat sota una actitud de violència psicològica, diguem-ne, no? Aquest 

control exhaustiu sobre les persones, sobre la darrera hora de connexió en el telèfon mòbil, 

per exemple. El que hem de combatre és que les noves tecnologies, les xarxes socials, en 

definitiva, es converteixin en eines que facilitin aquest major control, i, per tant, com deia la 

presidenta, en un retrocés en les posicions de llibertat de les dones. Aquí són molt 

importants els programes de prevenció que es desenvolupen, que existeixen, que es 

treballen a l’escola, però ho hem de tenir també molt clar a les famílies. No podem carregar 

només a l’escola també aquesta responsabilitat, per descomptat. Per tant, educació, sí. 

I acabo. De la mateixa manera que quan parlava d’incentivar aquestes vocacions deia que 

ens cal anar a les edats més primerenques per començar a despertar aquest interès per 

l’àmbit científic, matemàtic, etcètera, també ens hem adonat, el govern, els departaments 

més directament al costat o a prop de les necessitats de les dones, que cal recórrer a les 

joves, a les adolescents, a les nenes, per també fer que siguin molt conscients que l’accés 

a les xarxes socials, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, obre, com deia 

abans, moltes oportunitats, però pot ser també un element de risc si no es coneixen els 

efectes que pot produir. 

Per tant, educació, sí; famílies, també; mitjans de comunicació, també..., que ens ajuden i 

crec que ens poden ajudar encara més també a difondre determinats missatges, i a la 

inversa, a no difondre altres missatges que poden ser molt més nocius, no? 

La moderadora 
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Presidenta, no sé si hi volia afegir res? 

La presidenta 

No, jo el que volia deixar clar és que..., en el tema educació entenc que la Carlota no volia 

dir escola... 

Carlota Pi 

No, no, educació total. 

La presidenta 

...perquè de vegades es confon educació amb escola, no?, i de vegades ho encomanem tot 

a l’escola, que no ho pot fer tot. Perquè jo de vegades dic que l’escola educa i de vegades 

l’entorn deseduca. I, per tant, l’escola es troba sola remant moltes vegades a contracorrent. 

Aleshores, jo crec que educació vol dir això. Educació, tots. En els mitjans de comunicació, 

no deixar-ne passar ni na. Però ni en els mitjans de comunicació ni en un partit de futbol, ni 

absolutament en res; cap comentari a les xarxes socials. I crec que això ha de ser una 

qüestió de país i ens hi hem de posar tots, independentment de com pensem. Jo crec que 

en això, quan hi hagi un atac en aquesta línia –és igual, un atac homòfob, o contra la igualtat, 

o contra les dones–, ens hi hem de posar tots. I aquesta és l’única manera: no deixar-ne 

passar ni una, entenent l’educació com una cosa de tots i no centrada en l’escola, perquè, 

evidentment, l’escola sola no ho pot fer. 

La moderadora 

Jo crec que la generació de... Jo ara tinc trenta-nou anys. És a dir, fa trenta-nou anys 

cremaven sostenidors, les dones. Jo crec que nosaltres, la nostra generació, hem badat i 

ens l’han fotut, parlant clar. Perquè moltes vegades permetem moltes actituds com una cosa 

ben normal, actituds adverses i de misogínia. I el que passa a aquests joves i aquests nens 

és que ho mamen a casa. Ells reprodueixen el model. És a dir, si les mares es deixen tractar 

malament pels pares, ells ho reprodueixen, i per això ho veuen amb tanta normalitat. I jo 

crec que aquí la generació aquesta..., que no són la generació tova. Dels nostres fills ara en 

diuen la ‘generació tova’. Jo crec que som nosaltres, la generació tova. 

En aquest sentit, hem de fer una revisió profunda sobre el paper de la dona, sobre com 

eduquem i qui volem ser. I sobretot apoderar-nos i guanyar autoconfiança en tots els àmbits, 

sobretot a la feina. En els mitjans de comunicació jo considero, i he treballat en diversos, 

que hi ha molt masclisme. Hi ha masclisme per part dels caps, hi ha masclisme que es 

tradueix a la pantalla. Per què les dones han de ser precioses i boniques? I, en canvi, els 

presentadors, us hi heu fixat? Són tots bastant lletjos, tret d’algun. Però tots tenen panxa, o 

fan mala cara, i les dones, en canvi, han de ser perfectes, no? I si no encara les dones ens 
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critiquem: “Oi, mira aquesta, com ha sortit! Quin pentinat! Però si sembla una iaia!”, si no sé 

què, no? 

Jo crec, bé, que hi ha d’haver una revisió profunda. Per part dels homes, però també per 

part de les dones. Hem de fer autocrítica, hem d’anar a l’una i hem d’estar molt –molt– 

atentes.  

O sigui, molt d’acord amb el que vostè deia, presidenta. Perquè hem badat massa, i els 

nostres fills, que el meu ara per exemple té vuit anys, no pot ser que reprodueixi un model 

arcaic. Ells han de ser millor que nosaltres, ho hem d’intentar. 

Per fi una pregunta. De la Raquel, que s’ha animat. Us la trasllado a la taula: “Si parleu..., i 

mostreu aquestes enquestes amb dades normalment masclistes, per quin motiu no es parla 

de feminisme?” És bona, aquesta, perquè a més sentia l’altre dia en una enquesta a la tele..., 

que sortien al carrer i la gent no sabia què vol dir, el feminisme. Bé, unes confusions, però 

espectaculars, com si... “Yo, feminista? ¡No, no, nunca jamás!” I dones, no? I dius: “Bé, si 

només és voler igualtat de drets!” En fi, per què no parlem de feminisme? No sé qui vol 

començar... 

Carlota Pi 

A mi m’agrada parlar... 

La presidenta 

Jo no contesto perquè en parlo molt, de feminisme. Jo –bé, els que em coneixen ja ho saben, 

no?– sempre dic que cal perspectiva feminista absolutament a tot arreu. Per tant, deixo 

contestar a la Carlota, que serà més... 

Carlota Pi 

Sí, a mi m’agrada parlar d’igualtat de gènere, no? I crec que la igualtat de gènere no és una 

qüestió de les dones. És una qüestió de la humanitat, és un dret de la humanitat. I, llavors, 

en això ens hi hem de posar tots. I sempre n’hi ha, de cafres. Vull dir, a això ja hi hem d’estar 

disposats. Sempre n’hi ha, no? Sempre, en una audiència, s’hi compleix la campana de 

Gauss, no? Hi ha un 5 per cent de gent que pensa que ets un geni, un 5 per cent de gent 

que pensa que estàs boig o que prens drogues, i el 95 per cent del mig són els que hem de 

tractar de mobilitzar, que són gent que té ganes de fer coses diferents, són gent que 

combrega amb aquest discurs que la igualtat de gènere és una qüestió de tots. 

Doncs fem coses, no? A mi, la veritat, el discurs de les estadístiques, i de les dades 

negatives, i de què n’estem, de malament, uf!, és que em cansa molt, eh? No m’agrada 

gens, i penso que no construeix. Pensem en què fem diferent, pensem en models que 

funcionin, busquem referents, busquem referents per ensenyar, parlem des de la positivitat. 
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“Escolta, no diguis que aquest corre com una nena, perquè jo sóc una nena i corro com una 

nena, i poder corro més que no tu, saps?” Vull dir, ja està, “ha, ha”. Següent, no? I d’aquesta 

manera es van trencant aquests tòpics, es va trencant aquesta manera d’actuar i es va 

interioritzant una manera positiva d’incorporar-nos a tots com a societat. 

Abans la presidenta m’explicava un exemple que m’ha encantat i que et robaré, i era sobre 

la incorporació de la dona al món casteller. Al món casteller s’ha aconseguit fer castells de 

nou i deu pisos gràcies al fet que algú va dir: “Calla, podríem incorporar les dones, que 

pesen menys i són més àgils.” I aquí tothom hi guanya, no? Ja es veu, que construïm alguna 

cosa. És un exemple preciós d’una cosa que construïm com a éssers humans. És perfecte. 

Tothom hi guanya i tothom arriba més lluny. “Junts arribem més lluny.” 

Aleshores, jo us proposo que pensem en què farem diferent demà i que prenguem 

consciència tots nosaltres que tots som un model. No només per als nostres fills, o per als 

nostres néts o germans. Som un model per al nen que és al costat esperant de travessar el 

carrer, som un model totes les hores del dia que interaccionem amb altres éssers humans. 

Doncs prenguem consciència que som un model i penseu una sola cosa que demà fareu 

diferent per ajudar a la igualtat de gènere, que ens convé a tots. I d’aquesta manera és com 

es canvia el món, minut rere minut, i això va escalant. I proposeu a la gent de casa vostra 

que faci el mateix. No demà..., sinó demà passat, i a veure on arribarem el dia 31 de 

desembre, no? Estic segura que el món serà millor. 

La presidenta 

De tota manera, deixa’m afegir una cosa. Aquest exemple del món casteller, no és que a 

algú se li acudís de sobte. És que les dones van haver de lluitar molt, per entrar al món 

casteller. Van haver de lluitar molt, perquè durant molts anys no les hi deixaven entrar. Però 

van lluitar, no? És incorporar aquesta perspectiva feminista. Per això jo dic que a mi sí que 

m’agrada parlar-ne. Perquè això, és la lluita feminista. Aquestes dones que lluitaven per 

entrar al món casteller eren feministes. I ara s’han adonat d’això, com passa en moltes 

coses. Però si no hi ha aquesta lluita és que no et donen re, ens ho hem de guanyar. I, per 

tant, crec que la pregunta que ha fet la Raquel, em sembla que era, deia això, no?, per què 

no parlem de feminisme? Parlem molt d’igualtat de gènere, però per arribar a aquesta 

igualtat de gènere hi ha hagut molts anys de lluita feminista, i ha de continuar, perquè, si no, 

no l’aconseguirem. I lluita feminista és això: és lluitar per entrar als castells, i ens hem adonat 

que fem castells de nou i de deu perquè hi ha dones. I la societat millora també quan 

s’incorpora el punt de vista de l’altre, el punt de vista de les dones, no? Però per això també 

s’ha de lluitar. Si no, no s’aconsegueix. 

La moderadora 
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Jo també volia afegir, respecte al feminisme, que crec que és una paraula que fa por, que 

fa por perquè no s’entén bé. I per això no se’n parla. Però crec que és una qüestió purament 

d’incultura i ja està, i que també s’ha de fer educació sobre el que és, el feminisme. I, com 

deia la molt honorable presidenta, no deixar de lluitar. 

Tinc dues preguntes més. Primer, la d’Anna Roig, que m’ha arribat primer, que és professora 

d’investigació de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, i pregunta si hi ha cap 

programa de crèdits tous per a la creació d’empreses TIC liderades per dones. 

La consellera de la presidència 

És una pregunta molt concreta, i jo ara mateix ho desconec. Crec que no, que no existeix 

cap programa d’aquestes característiques, si bé aquest plantejament d’incentivar una major 

presència de les dones també en àmbits en aquest cas relacionats amb les noves 

tecnologies, però des d’una vessant més empresarial, l’introduïm a les diverses àrees del 

govern. Jo he fet referència al que té més a veure amb l’àmbit de les competències que 

tenim a presidència..., on aquesta feliç coincidència de l’Institut Català de les Dones, les 

noves tecnologies o l’esport, sense anar més lluny, ens ha afavorit unes sinergies molt i molt 

positives i la detecció d’escletxes que ens fan molt més fàcil trobar aquests punts en comú i 

aquests programes compartits. 

En tot cas, al que sí que em comprometo és a esbrinar-ho i a poder donar una resposta, a 

partir del contacte amb el departament d’empresa i coneixement, a si existeix o està en 

estudi, o si hi ha la perspectiva, i si no, proposar-ho, evidentment, un programa d’aquestes 

característiques. 

La moderadora 

Després, també una altra pregunta per a vostè: “Serà molt difícil incentivar vocacions si no 

aprenem a ensenyar aquestes disciplines d’una altra manera. Hi ha cap iniciativa en aquesta 

direcció?” 

La consellera de la presidència 

Bé, una bona pregunta, també, aquesta, perquè, precisament, aquest programa en l’àmbit 

STEM el que necessàriament ha de comportar també és una formació específica per al 

conjunt del professorat. No es tracta només de la matèria, efectivament, de facilitar-la, 

d’incentivar aquestes vocacions. Després de parlar amb la Carlota, hem incorporat unes 

reflexions molt interessants en el sentit que això està molt bé, però per si sol, tampoc –

tampoc–, i aquí... Bé, la podem reproduir, la conversa, però a mi ja m’ha quedat gravat..., i 

quan parlaves d’aquests programes d’acollida crec que això val la pena posar-ho sobre la 

taula. Però també el professorat, per descomptat, que està incorporat..., perquè és un actor, 
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eh?, un actor essencial en aquest procés d’aprenentatge. És la matèria i és la manera en 

què expliquem les coses, també, per fer entendre allò que deia abans de les oportunitats 

però també dels riscos, no?, en què tota aquesta matèria ens situa. Per tant, és molt 

important el paper del professorat. I també, si ho recordeu, us comentava com a complement 

tot l’àmbit de les activitats extraescolars, que implica tot un altre gruix de professionals que 

també poden contribuir molt activament a incentivar aquestes vocacions. 

La moderadora 

No apagui el micro, perquè li torna a tocar una pregunta a vostè. D’Eva Blanco, que és 

directora de comunicació de Hewlett Packard. Lliga perfectament amb el que ens deia ara. 

Diu: “Per què només extraescolars o mSchools? Necessitem canviar els currículums des 

d’infantil i analitzar o actualitzar el magisteri i la formació dels professors. Hi ha plans en 

aquest sentit?” 

La consellera de la presidència 

Hi ha la intenció que aquesta voluntat que ja es manifesta i que ja es concreta en aquest 

programa STEM es pugui anar ampliant, eh? Hem prioritzat aquestes etapes d’educació 

obligatòria, sent molt conscients, i abans també s’ha dit a la taula, que també hem d’anar 

fent-ho extensiu a altres tipus de formació, i en aquest cas, clarament, la formació 

universitària. 

Però comencem per aquí, comencem per aquí de la mateixa manera..., i ens hem fixat també 

en altres països, especialment països punters en aquest sentit a Europa que en els seus 

programes de millora de la capacitació de les generacions més joves en els àmbits de les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació han anat després fent extensius aquests 

programes a l’àmbit universitari, per tal que al final disposem de totes les etapes formatives 

precisament focalitzades aquí.  

Per què les activitats extraescolars? Doncs perquè ens sembla un bon complement, una 

implicació activa també de les famílies, que dins el ventall d’activitats extraescolars que es 

poden promoure des de les associacions de pares i mares s’opti per les que tenen a veure 

amb les noves tecnologies d’una manera important. I ens ha sorprès molt positivament la 

reacció i la implicació molt gran que hi ha hagut a les AMPA, que entenem que són la 

manera, diguem-ne, més natural d’entrar a les escoles, d’entrar a la xarxa d’escoles. Per 

tant, conscients que el terreny de joc és molt més gran i que, de manera constant i segura, 

hem d’anar fent una passa rere l’altra, i en aquests moments ens situem en aquest 

programa, que, per baix, parlant de l’educació infantil, i per dalt, és a dir, continuant amb 

altres etapes formatives, i evidentment també la universitat, s’haurà d’anar necessàriament 

consolidant. 
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Ara sí, puc apagar el micro, o no? 

La moderadora 

Ara jo crec que sí. Això, bàsicament, més que no una pregunta és un comentari, però si hi 

volen afegir res... María Dolores Luna, si no m’equivoco, és presidenta de la Federació 

d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família. Diu que està totalment d’acord 

amb l’educació a tots els nivells. Creu, des de quasi la quarta generació de dones de la seva 

família, en la importància, dins i fora les famílies, de l’intercanvi i la solidaritat 

intergeneracional, entre les dones de totes les edats, de primer pla. 

No sé si la Carlota hi vol afegir res. 

Carlota Pi 

No, no puc estar-hi més d’acord. Al final, és un exemple claríssim de models, de referents 

als quals seguir. O sigui, no puc estar-hi més d’acord; al cent per cent. De fet, jo un dels  

principals models en què m’he emmirallat tota la vida és la meva mare. 

La moderadora 

Doncs tu, que tens tres nenes, ja pots fer bé la teva feina. Perquè jo només tinc nens, però 

també tinc una mare que és enginyera química, i eren només tres dones en una carrera, a 

la UPC, amb centenars d’homes, i també ha estat una lluitadora. I ho torno a repetir: jo he 

badat. 

Mira, també us passo una queixa d’Anna Drets, de Feministes per la Independència. Diu: 

“Això meu és una queixa davant de la imposició de les noves tecnologies. Ja no pots parlar 

directament amb una persona, tot ha d’anar per internet.” Totalment d’acord –totalment 

d’acord. Sempre has d’enviar un correu electrònic per demanar les coses, o per telèfon..., o 

pel whatsapp; ja, directament, ni parlem per telèfon. 

I l’última pregunta que us passo és de Toñi Herrero, cofundadora de Gadwoman.com: “De 

quina manera es visibilitzen els exemples per crear referents entre les noies? Gràcies.”  

Qui contesta? 

La consellera de la presidència 

Bé, en la qüestió de la visibilització, que vol dir referents, referents reals, de carn i ossos, en 

què les noies més joves puguin, doncs això, emmirallar-se, en el sentit positiu de la paraula, 

jo crec que totes les iniciatives que puguem posar sobre la taula..., des del reconeixement 

de les dones que han estat pioneres o que despunten per la seva lluita en sectors que estan 

molt masculinitzats. Per això posava els premis Dona TIC com a exemple..., i al mateix 
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temps aquest cicle de xerrades que ens permeten compartir experiències que són 

summament exitoses i a vegades poc conegudes, no?  

I això ens passa en l’àmbit esportiu, torno cap a l’àmbit de l’esport, on l’impuls, el 

reconeixement, la visibilitat, que intentem donar a l’esport femení, i la presidenta Forcadell 

hi està absolutament compromesa, amb grans esforços..., perquè el món de l’esport és un 

món també molt masculinitzat, i especialment l’esport d’elit, perquè aquí també hi ha un pes 

econòmic de les marques, dels mitjans de comunicació... Et mirem a tu tota l’estona, 

Georgina, però ja m’entens. I, en canvi, hi ha un esforç de dones, d’entrenadores, de 

professionals, de tècniques..., les mateixes famílies, no? I aquí també val la pena... I hem 

de lluitar, a vegades, contra qüestions que tenen a veure... No ho sé, els horaris, no?, per 

exemple. Per què una final femenina –com tantes, presidenta, a què tu has anat– no ocupa 

un horari prioritari, no és retransmesa per un mitjà de comunicació, mitjans de comunicació 

públics, per exemple, que hi podrien donar una empenta definitiva? Doncs, hi insisteixo, 

perquè aquí hi pesen uns factors. Però això són obstacles que no ens han de fer arrugar el 

més mínim. Els hem de situar, els hem de tenir molt clars, els hem de normalitzar, però els 

hem de vèncer. Perquè és importantíssim, perquè és a partir d’aquesta visibilització, 

d’aquesta referència, que establim models de dones d’èxit, de dones lluitadores, de dones 

que no ho han tingut fàcil. I aquí hem parlat dels esports, hem parlat de l’àmbit científic i 

tecnològic, però n’hi ha molts altres, n’hi ha molts i molts altres, no? Per tant, qualsevol 

iniciativa és benvinguda, però jo crec que estem en la línia de fer-ho.  

Abans sé que parlàveu amb la directora de l’Institut Català de les Dones de l’eina del 

cercador de dones expertes, de dones directives. Què passa? Els mitjans de comunicació, 

moltes vegades..., diuen que..., en una determinada tertúlia, com tu deies, en un determinat 

programa, de divulgació, etcètera, com és que tots són homes, no? Com és que dels quatre 

tertulians tots quatre són homes? “Oh!, perquè no hem trobat dones”, “oh!, perquè no 

coneixem dones”, “oh!, perquè no hi ha dones expertes” de no sé què. No és veritat, 

existeixen. I, aleshores, ens hem posat a classificar, a ordenar i a facilitar la cerca –també 

és amb una màquina, eh? però és igual, en aquest cas és a fi de bé– per poder trobar 

aquestes dones que són expertes en tantes i tantes coses. Que potser ens costa dir-ho, 

potser ens costa pronunciar aquesta frase, “jo sóc experta en física quàntica”. Coi!, digues-

ho, perquè n’hi ha, hi són, i hem de trencar una mica aquest missatge desolador que a 

vegades hem sentit dels mitjans de comunicació de “és que no trobem dones”, “és que no 

hi ha dones.” Allò que diuen: ‘haberlas, haylas’. El que passa és que hi ha d’haver voluntat 

de trobar-les.  

I, en aquest sentit, posar també en valor la iniciativa d’On Són les Dones, com sabeu una 

organització molt potent de periodistes, etcètera, que ha volgut, precisament, situar aquest 
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element de la manca de dones en els mitjans de comunicació, públics i privats, i fer-los sortir 

els colors, de manera crec que és trimestral, no?, amb uns informes molt interessants amb 

què els aproven o suspenen, i, malauradament, majoritàriament els suspenen, per la poca 

presència de dones. Mitjans escrits i mitjans audiovisuals, és a dir, tele, ràdio i també mitjans 

digitals. 

Carlota Pi 

Jo l’únic...  

La moderadora 

Hem d’anar acabant... 

Carlota Pi 

Molt ràpidament. I més quotes, més quotes d’obligat compliment. “Oh!, és que no n’hem 

trobat.” Busca més, perquè les has de posar. Més quotes, i arribarà un dia que les quotes ja 

no faran falta, perquè ja sabran on buscar-les, ja les trobaran i això ja anirà rodant. I hi ha 

molts àmbits... En el Mobile, per exemple, agafaves la llista de locutors i era desolador. 

Quotes –quotes; ja les trobaran per força. 

La presidenta 

A mi aquesta pregunta m’ha agradat molt, perquè jo sempre dic el mateix, no? És a dir, 

referents. Si no hi són, els hem de crear, i els hem de crear nosaltres. I com? Com sempre 

dic, agafeu tot el que us ofereixin; la presidència del que sigui, fer el que sigui. No us 

pregunteu si esteu preparades. Si us ho ofereixen, hi esteu. Som nosaltres, que ho hem de 

fer. Moltes de nosaltres diem: “Ai!, no sé si estaré preparada. Jo, és que, és clar, posar-me 

aquí davant...” Esteu preparades, segur. És que ni us ho pregunteu. Segur que ho esteu, 

segur. Els homes no s’ho pregunten. És veritat. I també tenim el dret que hi hagi dones 

‘florero’. També. Per tant, referents, creem-los. Vosaltres, nosaltres. Creem-los. És l’única 

manera. Si no ho feu per vosaltres, feu-ho per les vostres germanes, les vostres filles, les 

vostres mares, les vostres àvies. Feu-ho per la democràcia, per millorar el món. Però feu-

ho.  

Per tant, referents? Sí, i tant! Quotes? Sí, i tant! Nosaltres fem el primer pas, però. Estem 

preparades; agafem tot el que ens ofereixin, tot. 

La moderadora 

Això jo crec que és un tancament esplèndid. Crec que ens hauríem d’aixecar i ja està, eh?, 

presidenta, però... 

La presidenta 
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No, a la cloenda us he de donar les gràcies, eh?  

La moderadora 

D’acord. 

La presidenta 

He de donar les gràcies a la Georgina per haver moderat i conduït tan bé el debat; he de 

donar les gràcies a la Carlota pel seu exemple; he de donar les gràcies a la consellera; us 

he de donar les gràcies a tots vosaltres, a totes aquestes persones que veniu sessió rere 

sessió.  

I espero que la sessió d’avui, a part de per constatar que la nostra companyia elèctrica no 

ens ha enviat cap carta demanant-nos perdó, ens hagi servit també, bé, per això, per veure 

que lluitem per la democràcia. Perquè defensar els drets és això, és democràcia. I si no ho 

fem entre tots no ens en sortirem.  

Per tant, cada dia, un pas més per la igualtat, un pas més per millorar aquest món. I, sobretot, 

això que us deia: no tingueu por de dir que sou feministes, perquè ser feminista vol dir lluitar 

pels drets de les dones, lluitar per la igualtat i lluitar per un món millor.  

Moltes gràcies. 

 


