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

país’ 

Sessió ‘Dones i economia: reptes i 

propostes’ 

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017 

La presidenta 

Vicepresident, diputades, diputats, membres del cos consular, ponents, moderadora, 

directora d’igualtat, representants sindicals, senyores i senyors, amigues i amics, és un 

veritable plaer donar-vos la benvinguda a aquesta novena sessió del cicle ‘La igualtat 

efectiva de dones i homes, un repte de país’, amb què, com sabeu, tractem dels diversos 

àmbits en els quals cal incidir i fer efectiva aquesta lluita per la igualtat entre homes i dones.  

Per aquí hi han passat diversos consellers, perquè hem parlat de salut, hem parlat 

d’ensenyament, hem parlat de treball, dels ajuntaments, de la dona i la política. Hem parlat 

de diversos temes per avaluar el nivell de compliment de la llei d’igualtat efectiva entre 

homes i dones, que es va aprovar la darrera legislatura, en els diversos àmbits de la societat. 

Avui parlem d’economia; el títol d’aquesta sessió és ‘Dones i economia: reptes i propostes’. 

Perquè tots sabem que sense autonomia econòmica no hi ha autonomia personal. 

L’economia és essencial, és un dels àmbits essencials. Perquè la nostra societat encara 

carrega les responsabilitats familiars sobre les dones. I això, què vol dir? Que aquest fet 

incideix en les seves trajectòries professionals, perquè són les dones les qui han de fer una 

jornada reduïda, o demanar un permís, o les qui no poden anar a treballar perquè cal fer-se 

càrrec d’una persona malalta. Per tant, evidentment, l’economia repercuteix en la llibertat, 

en la llibertat personal, en la llibertat de les dones.  

I aquesta llei, que jo considero que és molt avançada, molt positiva, que és absolutament 

transversal, incideix molt en l’àmbit econòmic. Moltíssim. M’agradaria esmentar-vos-en 

algunes de les finalitats perquè veieu que realment és una llei que té previstes totes 

aquestes incidències, i després mirarem com s’han desenvolupat, que és l’objectiu d’aquest 

cicle. 
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Per exemple, una de les finalitats de la llei és reconèixer i tenir en compte el paper social i 

econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han 

exercit les dones. L’article 31 diu: “La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions del 

valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants i de persones grans o dependents fet 

a Catalunya, i ha d’informar la societat catalana sobre el resultat d’aquestes estimacions per 

donar-ne a conèixer la importància econòmica i social.” I també diu: “Les administracions 

públiques han de tenir en compte les dades sobre el valor econòmic del treball domèstic i 

de cura de persones en el disseny de les polítiques econòmiques i socials.” És a dir, s’ha de 

quantificar i posar en valor el treball domèstic i familiar, integrar-lo en les polítiques 

socioeconòmiques. La llei ho té en compte. I, també, en l’article 46 diu: “L’Administració 

competent ha d’implantar polítiques actives i de sensibilització que reconeguin la 

importància del treball domèstic i de cura de persones per a la sostenibilitat de la vida 

quotidiana, que en posin de manifest el valor social i econòmic, que afirmin la necessitat 

d’assumir-les amb coresponsabilitat entre dones i homes i que contribueixin a la socialització 

del treball de cura de persones.” Per tant, aquesta llei, que com us deia és molt àmplia, molt 

transversal, té previstes les incidències en aquest àmbit econòmic. 

Un altre objectiu és propiciar un marc favorable perquè les dones aportem tot el nostre 

potencial al progrés i la transformació social i econòmica; també parla de prestar una atenció 

especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents en el disseny, 

l’aplicació i l’avaluació de les polítiques de foment del treball autònom i l’emprenedoria; 

impulsar les iniciatives empresarials promogudes majoritàriament per dones; fomentar que 

les societats de garantia recíproca siguin beneficiàries d’ajuts públics; que s’estableixin fons 

específics destinats a afavorir la constitució i consolidació d’iniciatives empresarials 

promogudes per dones; crear programes de microcrèdits... És a dir, cal promoure activament 

les iniciatives emprenedores de les dones i atorgar-los protagonisme en l’activitat 

econòmica. Per tant, tot l’àmbit econòmic està molt previst, en aquesta llei. 

Per parlar sobre aquest tema tenim avui amb nosaltres el vicepresident i conseller 

d’economia i hisenda del govern, l’honorable senyor Oriol Junqueras, que també ens ajudarà 

en el debat repassant el paper històric de la dona en l’economia; també ens acompanya la 

senyora Mercedes Ayuso, catedràtica de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà de les 

diverses etapes de la vida d’una dona, des de la mirada..., i l’economia en la seva vida; 

també tenim la senyora Ariadna Jou, assistent de recerca a IESE Business School, que ens 

parlarà des del punt de vista d’una economista ‘millennial’, i, a l’últim, tenim la senyora Neus 

Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que exercirà les feines de 

moderadora.  
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Per tant, sense més dilacions, li passo la paraula, perquè tenim moltes coses per preguntar, 

teniu moltes coses per preguntar, i moltes coses per aprendre. Per tant, Neus, quan vulguis. 

La moderadora (Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya) 

Moltes gràcies. Molt honorable presidenta, honorable vicepresident, autoritats, amics i 

amigues,  benvinguts. Muriel Casals, estimada professora d’economia i diputada d’aquesta 

cambra, solia dir que “els drets de les dones estan molt ben reivindicats” –aquest segle XXI– 

“i ara toca exercir-los”. Crec que el sol fet que el Parlament organitzi avui aquesta taula 

rodona per reflexionar sobre els reptes del país pel que fa a la igualtat efectiva de dones i 

homes honora les paraules i les conviccions de l’enyorada Muriel.  

L’informe ‘La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones’, que va 

publicar el departament de treball el febrer, conclou que tot i que el col·lectiu femení a 

Catalunya presenta un nivell d’educació superior, més elevat que no el dels homes, té una 

menor participació en el mercat de treball i també una taxa d’atur, que és el que ens ha de 

preocupar, més alta. I quan treballa té jornades més curtes i es concentra en determinats 

sectors i determinades ocupacions. Tots aquests factors impliquen al llarg del temps una 

menor dedicació al treball remunerat, amb períodes, òbviament, d’interrupció de l’activitat 

laboral més perllongats, darrere dels quals en molts casos també s’amaga la necessitat 

òbvia que tots vostès coneixen de conciliar la vida laboral i familiar, períodes que acaben 

comportant també una menor retribució del treball femení, i això contribueix a augmentar 

aquesta bretxa salarial de gènere, de la qual ara ens parlaran les nostres ponents. 

Crec que aquest paràgraf resumeix molt bé on són els colls d’ampolla i on caldria adoptar 

determinades polítiques que afavorissin el progrés, no només de les dones, sinó de la 

societat en conjunt.  

Si m’ho permeten, com a periodista i degana del Col·legi de Periodistes, a més de promoure 

i exigir la igualtat de gènere a les empreses periodístiques, els mitjans també tenim una 

responsabilitat fonamental a l’hora de donar visibilitat a les dones en qualsevol àmbit i fer 

que es converteixin també en líders d’opinió, en persones de referència. De fet, no sé si 

coneixen la iniciativa, o el ‘hashtag’ de Twitter, ‘Onsónlesdones?’, que ha aconseguit en 

qüestió de mesos, parlo de mesos, no pas d’anys, que en qualsevol programa, debat, 

congrés, taula rodona, com la d’avui aquí, es procuri que hi hagi una presència equilibrada 

de dones i homes. 

En aquest cas, si em permeten la petita broma, hem deixat el vicepresident en franca 

minoria, i per això li concedirem l’honor d’obrir el debat. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda (Oriol Junqueras i Vies) 
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Una sana minoria, eh?, una envejable minoria. 

La moderadora  

Sí, però amb minoria. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda  

En d’altres àmbits m’agrada més una posició de majories, eh?, diguem-ne, però 

aquí... 

La moderadora  

Deixin-me que... La presidenta del Parlament ha presentat les ponents, m’ha fet una 

mica la feina.  

La senyora Mercedes Ayuso és experta en mètodes quantitatius per a l’economia i 

l’empresa. Entre les seves línies d’investigació m’agradaria destacar l’anàlisi que fa del risc 

de longevitat i de dependència. 

La senyora Ariadna Jou és economista. Actualment és assistent d’investigació a l’escola de 

negocis IESE, on dedica principalment els seus estudis a l’àmbit de l’economia de la salut.  

He de dir que tenen a la seva disposició unes targetes perquè formulin preguntes durant el 

debat que iniciarem ara mateix. Les poden demanar, i a mi em faran arribar les seves 

qüestions, que traslladaré a la taula. 

Vicepresident Junqueras, vostè és doctor en història del pensament econòmic. M’agradaria 

fer-li la primera pregunta per plantejar el debat: quins han estat els avenços claus en el paper 

de les dones en la història econòmica? 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda  

És una pregunta que és molt perillosa de fer a un historiador, eh?, perquè pot donar peu a... 

La moderadora 

No, també li demano una certa concreció, perquè tenim una hora i mitja de rellotge, tots 

plegats... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda  

D’acord. Com que sempre em demanen concreció..., tens una certa tendència a esplaiar-

t’hi. Deixeu-m’ho explicar amb cert detall, i ja intentaré que les altres intervencions que faci 

siguin més curtes.  

Jo vaig començar com a professor al departament d’economia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, i havia d’explicar, per exemple, coses d’història econòmica o de creixement 
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econòmic a la segona meitat del segle XX. Amb una certa voluntat provocadora, i jo crec 

que absolutament ben fonamentada, explicava als alumnes i les alumnes, i per als nois 

potser tenia un punt més de provocació, que el creixement econòmic del món occidental 

entre el final de la segona guerra mundial i la crisi del petroli, els vint-i-cinc anys d’or de la 

història del capitalisme, els vint-i-cinc anys de major creixement econòmic de la història de 

la humanitat arreu del món, en tota la història, té una correspondència directa, aquell 

creixement econòmic, s’explica en gran mesura, té un paral·lelisme absolutament evident i 

indiscutible, amb la incorporació massiva de les dones en el mercat laboral retribuït. I aquest 

fet és una manera d’entendre la importància de la presència de les dones en el mercat 

laboral retribuït. I llavors els aclaria que les dones sempre hi han estat, en el món del treball. 

Una altra cosa és que durant molt de temps, durant molts segles, durant mil·lennis, hagin 

estat en el món del treball però no en el mercat laboral retribuït. Per tant, treballaven, però 

no rebien cap retribució pel treball que feien.  

Doncs bé: per entendre la importància de la incorporació de les dones en el mercat laboral 

retribuït, és a dir, el fet que cobressin un salari, que tinguessin una retribució per la feina que 

feien, no és exagerat dir que si les dones no haguessin fet aquesta incorporació, tots plegats, 

en aquella classe en la qual estàvem, i això continua sent vàlid aquí i per al conjunt de la 

nostra societat, probablement seríem el 40 per cent més pobres que no som ara, tots, sense 

excepció, i que si la incorporació de les dones en el mercat laboral retribuït hagués estat..., 

i és en els propers anys una mica més exitosa, segurament això sol farà que tots, de mitjana, 

siguem el 10 o el 15 per cent més rics que no som ara, en el conjunt del món occidental. I, 

per tant, la diferència entre ser el 40 per cent més pobres que no som i ser el 15 per cent 

més rics que no som és una diferència que l’entén tothom perfectament. Aquest és el 

benefici de la incorporació massiva de la dona en el mercat laboral retribuït. 

I ja posats a fer, abuso de la vostra paciència i explico una altra cosa que em sembla que 

sustenta aquesta argumentació en el fons, i és que aquest paper protagonista, aquest paper 

absolutament rellevant, aquest paper absolutament decisiu, de les dones, i jo ho explicava 

als meus alumnes, també el podem trobar en tot el desenvolupament de les activitats 

comercials al llarg de la història del món, o per exemple en la revolució agrícola, en el canvi 

agrícola, en la revolució neolítica. 

I ara sí que abuso de la vostra paciència, però si m’ho deixeu fer jo crec que té una certa 

recompensa, eh?, perquè és un conte bonic, diguem-ne. Jo, durant uns quants anys de la 

meva vida, he fet de professor d’història del Japó. I la història del Japó té moltes 

particularitats. Una, que té el mesolític més llarg de la història del món, i l’altra, que té un 

neolític molt proper; és una societat que va fer el neolític molt tard –molt tard. I el tenim força 

ben documentat, perquè la distància entre el seu neolític i la seva escriptura és una de les 
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més curtes en totes les societats del món. I, per tant, podem veure mitjançant els seus textos 

coses del seu neolític.  

Una de les coses que ens crida més l’atenció del neolític japonès i que podem veure en la 

mitologia japonesa és que la màxima figura del panteó religiós japonès és una dona, 

Amaterasu, la deessa del sol. El sol és femení, mentre que la lluna és masculina, en el món 

japonès. Amaterasu, en el fons, el que representa és el triomf del neolític, el triomf de la 

revolució agrícola. I té dos germans: un que representa la lluna, que ara no ens interessa 

en aquesta explicació que faré ara, i un altre que és un germà incontrolat. De fet, és el déu 

de les tempestes. És un déu provocador, que fa tota mena de maldats, i les maldats que fa 

són atacar la transformació agrària, el neolític. Per exemple, és acusat sistemàticament, i 

això provoca molt de dolor a la seva germana, Amaterasu, de cegar els canals d’irrigació 

dels camps d’arròs. Per a una societat agrícola, per a una societat que irriga l’arròs, i en què 

l’arròs és fonamental per a l’alimentació dels seus fills, cegar un canal, assecar-lo, omplir-lo 

de terra, és un crim terrible. O, per exemple, trencar les parets que contenen l’aigua que ha 

d’irrigar els camps d’arròs. És clar, això és una catàstrofe. Per tant, el germà, aquest germà 

que s’anomena en la versió reduïda del nom, perquè té una versió més llarga que ara 

tampoc explicarem, Susanoo-no-Mikoto, és l’antineolític.  

Per què la dona és l’encarnació del neolític triomfant i el seu suposat germà –i ara dono una 

pista, quan dic ‘suposat’– és l’encarnació de la resistència contra el neolític i contra la 

revolució agrària que transforma brutalment la història del món, i, òbviament, també, la 

història de la societat japonesa? Perquè, en el fons, la mitologia japonesa, tal com la 

coneixem ara, tal com ens arriba transcrita, és la fusió almenys de dos cicles mitològics 

diferents. Un és el cicle mitològic dels qui van guanyar, els qui van triomfar en el neolític, 

que tenien com a deessa de referència una dona, i la seva transposició política, o suposada 

transposició política, també és una dona, mentre que els perdedors d’aquest procés 

d’unificació del Japó i de transformació de la societat japonesa són els qui van oferir més 

resistència al neolític. Per això van perdre, perquè tenien menys productivitat, perquè la seva 

societat va créixer menys, perquè van tenir menys fills supervivents. I el seu déu de 

referència era un home. 

I, per tant, aquesta història ens il·lustra jo crec que molt bé, de forma molt simpàtica, que en 

el neolític i en la transformació del neolític, que segurament és la revolució més important 

de la història de la humanitat, potser més que no la revolució industrial, fins i tot, les dones 

hi van tenir un paper absolutament protagonista. Vist des d’aquesta perspectiva, i vist el que 

ha passat les últimes dècades i del que va passar a l’inici de gairebé tot..., em sembla que 

és una bona manera d’il·lustrar el paper de les dones en l’economia. 

La moderadora 



Cicle Dones / 24 de maig de 2017 

 
7 

Sí, vicepresident, moltes gràcies. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

He abusat una mica de la vostra paciència perquè és bonica, aquesta història d’una deessa 

que intenta posar ordre, i els seus germans, que són tots un desastre i que li fan tota mena 

de malvestats, diguem-ne... I aquí també tenim una dona que posa ordre enmig del caos. 

La moderadora 

Vicepresident, moltes gràcies. Mercedes Ayuso, els deia fa un moment, és experta en 

mètodes quantitatius per a l’economia i l’empresa, i entre les seves línies d’investigació 

destaca la del risc de la longevitat, que en això, òbviament, un factor fonamental és la 

demografia. M’agradaria que ens expliqués, si us plau, com evolucionen les piràmides 

poblacionals, i sobretot com això, com aquesta evolució, pot afectar el paper de la dona en 

la nostra economia. 

Mercedes Ayuso (catedràtica d’econometria, estadística i economia espanyola de la 

Universitat de Barcelona) 

Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me han brindado. 

Permítanme que hable en castellano. Ya sé que no me tengo que disculpar, pero soy una 

persona que vive hace muchos años en Cataluña, pero no soy de Cataluña, y mi mente, 

cuando tiene que hablar a nivel técnico…, todavía no he conseguido hacer ese salto que 

espero hacer en algún momento, de verdad. 

Mire, yo voy a intentar dar a la audiencia una visión global, en primer lugar, de lo que es una 

pirámide de población, para que ustedes se sitúen un poco en cuál puede ser el papel de la 

mujer en las diferentes etapas de la vida. Tienen que imaginarse una pirámide, una forma 

piramidal, en la cual tenemos los nacimientos, las edades intermedias y las edades 

superiores, las personas que alcanzan una determinada edad, a partir de los sesenta y cinco 

años, normalmente nuestro valor de referencia. Pues bien: la mujer tiene papel, o tiene que 

intervenir, en las diferentes etapas de esta pirámide. Interviene, por tanto, en lo que nosotros 

denominamos la población activa, que es la población que está entre los dieciséis y sesenta 

y cinco años, actualmente, y en lo que sería la población pasiva, que es la población fuera 

de este intervalo, es decir, desde que se nace hasta que se alcanza la edad de trabajar y 

desde que se sale de la edad laboral hasta el fallecimiento. A mí me gustaría que vieran el 

doble enfoque, porque es un doble enfoque bonito.  

En primer lugar, yo había seleccionado –he estado buscando antes de venir aquí– para la 

presentación algunas frases célebres, de estas frases que a todos nos gusta decir y a las 

que hacemos referencia de personas famosas. Déjenme que les hable de una frase que 
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señalaba, o que marcaba, Kofi Annan. Supongo que ustedes saben que ha sido el séptimo 

secretario general de Naciones Unidas, y sobre todo destaca por ser una persona que 

recibió el premio Nobel de la paz en el año 2001. Por lo tanto, una referencia para todos 

nosotros. Él dice: “La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una 

condición, o una precondición, para conseguir reducir la pobreza, para promover la 

sostenibilidad y para promover el buen gobierno.” Yo creo que es una frase que todos 

tenemos que grabar, sobre todo si queremos posicionar a la mujer en esta franja de 

población activa. Es decir, tenemos que ver a la mujer como una persona que puede 

contribuir al desarrollo global de la economía. Yo podría decirles diferentes reseñas que me 

ayudan a señalar o a hacer este discurso. Podríamos coger algunas de las citas que se 

están trabajando actualmente. 

Precisamente, el mes pasado, en abril, en el foro Woman Changes, no sé si ustedes lo 

conocen, es el foro de las mujeres en el marco del G20, que se ha celebrado en Berlín, con 

Angela Merkel de anfitriona… Es un foro que está claramente enfocado a la posición de la 

mujer dentro de la economía en población activa, durante la época de trabajar. ¿Cuáles son 

las frases? Yo he estado revisando toda la documentación que se ha ido entregando a lo 

largo de este foro y he señalado tres frases que pueden servir de referencia. En primer lugar, 

“la mujer contribuye al desarrollo global de la economía, contribuye a la productividad 

global”. Es decir, no tenemos que verla como una pequeña contribución, sino una 

contribución a nivel macro, a nivel genérico. Lo hace también a nivel micro, lo hace dentro 

de las empresas. ¿Por qué? No les voy a hacer una gran reseña de cifras que seguro que 

ustedes conocen: la menor participación de la mujer en el mercado laboral, las 

desigualdades en términos salariales, la menor participación en comités ejecutivos, la menor 

participación en consejos de administración… En cualquiera de los casos, a pesar de esa 

pequeña participación en todos estos órganos de referencia, la productividad asociada al 

género femenino queda claramente demostrada. Se refieren también en estos documentos 

del G20, en este caso del Mujeres 20, vamos a decirlo bien, a que “la mujer tiene también 

un punto muy importante en productividad global por la manera cómo piensa y por la manera 

cómo invierte”. Yo, antes de venir aquí, pensaba: “No es difícil explicarlo.” No es difícil 

explicarlo porque, normalmente, la mujer es la que lleva la economía de la casa. Es tan 

sencillo como decir esto. Es decir, ¿quién lleva la economía del hogar? Muchas veces, la 

mujer; la mujer es quien administra estas cuentas. ¿Qué ocurre? Que está acostumbrada a 

invertir en aquello que puede contribuir en una productividad global a nivel de la economía. 

Está acostumbrada a invertir en salud, porque se preocupa mucho del bienestar de su 

familia; está muy acostumbrada a invertir en educación, porque se preocupa de que sus 

hijos tengan un buen desarrollo educativo. Salud, bienestar de la sociedad y educación son 
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los ingredientes principales para el desarrollo global de una economía. Bien, esto por lo que 

se refiere a la parte de población activa.  

Y para no alargarme demasiado, ¿qué ocurre con el resto de la pirámide poblacional?, y 

¿por qué la mujer es relevante?, o ¿por qué podemos darle este enfoque de género tan 

bonito? Ahora nos situamos en la parte inferior de la pirámide, esta que nos lleva desde que 

las personas nacen hasta que entran en la edad de trabajar.  

¿Qué ocurre con las pirámides poblacionales? Las pirámides poblacionales están 

cambiando de manera muy significativa. En Cataluña, es un valor referente, como 

podríamos poner otras zonas igualmente, ¿qué ocurre? Hace unos años, les puedo hablar 

del 1970 aproximadamente, para que ustedes se sitúen, las pirámides tenían una base muy 

amplia. ¿Por qué? Porque nacían muchos niños; son estas generaciones del ‘baby boom’, 

del que seguro que han oído hablar, aquellas épocas en las cuales, después de haber 

pasado épocas de guerras y demás, comienzan a haber nacimientos de manera muy 

marcada. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que la pirámide no es así, sino que es mucho más 

estrecha. Los índices de fertilidad son realmente bajos. En Cataluña estamos hablando de 

un índice de fertilidad, aproximadamente, de 1,4 hijos de promedio por mujer, cuando el 

valor de referencia, para que ustedes tengan siempre un punto donde situarse, es 2,1. Es 

decir, tendríamos que tener aproximadamente dos hijos por pareja para que la población se 

reprodujese de una forma sencilla. ¿Qué ocurre? Que realmente se está estrechando. Las 

razones son diversas. Yo creo que tampoco nos podemos alargar, pero aquí sí que sería mi 

primer mensaje, ¿no? Mi primer mensaje es: pensemos qué relevancia puede tener el 

desarrollo de políticas sociales que vayan destinadas a un fomento de natalidad, un fomento 

de natalidad que acabará derivando en un incremento poblacional en todas las etapas de la 

pirámide poblacional.  

Políticas de natalidad, las hay diversas. Yo les voy a hacer una clasificación, así sencilla, 

para que ustedes la recuerden. Nosotros, normalmente trabajamos con dos enfoques, en 

políticas de natalidad: hablamos de políticas de natalidad directas y hablamos de políticas 

de natalidad indirectas. Las políticas de natalidad directas son todas aquellas que, de alguna 

manera, se pueden cuantificar. Es decir, todo lo que puedan ser los cheques bebé; supongo 

que ustedes ya los conocen. Incluso, un poquito más, mirando a largo plazo, todo lo que 

sea cotización demográfica. Es decir, estas medidas que, por ejemplo, se toman en 

pensiones ahora otorgando un beneficio en pensión en función del número de hijos, para 

nosotros son medidas directas, porque en cierto modo se pueden cuantificar 

económicamente. Hay otras políticas, que son las indirectas, que son todas aquellas que 

potencian la natalidad por ayuda indirecta, como pueden ser la conciliación laboral, las 



Cicle Dones / 24 de maig de 2017 

 
10 

inversiones en desarrollos de sistemas educativos…, anteriores a las edades actuales, ¿de 

acuerdo?  

Yo les podría hacer referencia a mucho artículo, a mucho trabajo científico que hacemos en 

nuestro día a día. Lo sí que les puedo decir para sintetizar es que quizá, haciendo un 

resumen a nivel de ‘review’, ¿no?, a nivel de literatura, es mayor el número de autores que 

se posicionan por políticas indirectas si lo que queremos es aumentar la natalidad en un 

país, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas políticas que ayuden, de alguna manera, a conciliar 

la vida laboral con la vida familiar y a que la mujer pueda incorporarse de manera completa 

a la jornada laboral.  

Porque sí que es verdad que hay un retraso, hay una menor participación laboral que 

además tiene una correlación muy alta con la edad. Si yo les enseñase aquí gráficos, verían 

como actualmente la mujer termina sus estudios y comienza a trabajar prácticamente igual 

que el hombre. Sin embargo, llega un momento, una edad, que actualmente son los treinta 

y tres, treinta y cuatro años, en la que esa participación empieza a disminuir. Y ¿por qué 

empieza a disminuir? Porque es cuando comienza a tener hijos. Que no tiene muchos, pero 

sí que tiene al menos uno.  

Si ahora cogemos la pirámide y nos vamos a la parte superior, a la parte de nuestras 

mayores, que digo yo, ¿qué ocurre con nuestras mujeres mayores? También importante, a 

nivel de desarrollo de política económica y social. Razones diversas.  

Podríamos dar los enfoques en términos de pensiones. Las pensiones, por ejemplo, esta 

desigualdad en pensión que todos conocemos para hombres y para mujeres, tengo que 

decirles que viene fundamentalmente derivada de la diferente inserción laboral. Es decir, el 

hecho de que la mujer tenga un comportamiento laboral diferente al hombre hace que 

cuando alcanza la edad de pensión su pensión sea distinta, porque la contribución ha sido 

también distinta. Podríamos hablar de dependencia, porque las dependientes son 

fundamentalmente ellas. Los índices de prevalencia en dependencia son mucho más 

acusados para las mujeres que para los hombres. Las mujeres viven más, la longevidad es 

mayor. Longevidad es el número de años que viven las personas hasta que fallecen, 

¿correcto? Viven más tiempo, pero viven más tiempo en dependencia. 

Podríamos hablar de políticas dirigidas al aspecto financiero. ¿Qué pasa con las inversiones 

que se realizan en nuestro país? ¿Qué pasa con las inversiones que hacemos? ¿Cómo 

invertimos? Invertimos, normalmente, se lo voy a decir también sintetizando, en bienes 

inmuebles. Nos encanta invertir en vivienda. Nos encanta invertir en vivienda porque 

tenemos unas tradiciones culturales que nos llevan a invertir en vivienda, porque nos gusta 

la cultura de la herencia. Nos gusta dejar a nuestros herederos una vivienda. Esto tiene más 
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connotaciones a nivel económico de lo que parece. Y se lo sintetizo: básicamente, porque 

los bienes inmuebles son bienes muchas veces ilíquidos. Es decir, no es tan fácil, 

desprenderse de una vivienda. 

Y quiero que hagan un poco el cóctel, ¿no?, de cómo se puede mezclar todo. Imagínense 

una mujer que alcanza la edad mayor, que entra en dependencia y que su bien, el bien que 

tiene, es la vivienda que ha ido construyendo a lo largo de su vida, probablemente con su 

pareja, pero sin entrar en el mercado laboral, ¿correcto?  

Podríamos hablar también de otros aspectos ligados al cambio de estructura societaria que 

estamos viviendo. No piensen solamente en el hoy; piensen en el mañana. Las sociedades 

están cambiando. El hecho de que tengamos menos hijos hace que tengamos familias 

diferentes. ¿Saben quién cuida a los dependientes hoy en día? Normalmente, la familia. Es 

lo que llamamos el ‘cuidado informal’. Aproximadamente el 80 por ciento del cuidado que se 

presta a nuestros dependientes es un cuidado prestado por los familiares; por los hijos, 

fundamentalmente. Si no hay hijos, no hay cuidadores informales. Por tanto, tenemos que 

empezar a pensar también en políticas que contemplen esos cambios en estructura 

societaria, porque son realmente relevantes. 

Y, finalmente, y para concluir, para no alargarme más, piensen también en estos conceptos 

que también se mueven en nuestra sociedad, que yo les puedo decir que son los principales 

conceptos que actualmente estamos trabajando a nivel europeo, en proyectos en Europa, 

conceptos asociados a todo lo que se denomina ‘autonomía de mayor’ y ‘envejecimiento 

activo’, políticas que buscan en cualquiera de los casos que nuestros mayores sean 

autónomos. Y va ligado con lo anterior: que de alguna manera, o de la mejor manera posible, 

puedan acabar sus vidas gozando del máximo de autonomía. 

La moderadora 

Senyora Ayuso, ha fet un dibuix d’aquesta piràmide, però, arran d’això, per concretar una 

miqueta, quines creu que serien les polítiques fonamentals que caldria adoptar tenint en 

compte precisament aquesta estructura demogràfica de què vostè ens parlava ara mateix? 

Mercedes Ayuso 

Yo, si tuviera que seleccionar una política fundamental, para mí estaría enfocada a la 

natalidad. Es decir, yo creo que actualmente no nos podemos permitir el lujo de dejar 

olvidado este punto, porque realmente es algo que en algún momento del tiempo va 

empezar a pasar factura. Esta falta de ensanche de pirámide por la parte inferior tiene 

repercusiones muy importantes, yo diría, en diferentes ámbitos económicos. Pero todo 

aquello ligado a bienestar, totalmente afectado. 
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La moderadora 

Això em porta a una pregunta, si m’ho permet, al vicepresident, no? En quin punt creu, 

vicepresident, que ens trobem pel que fa precisament a aquest pes de les dones en 

l’economia de Catalunya avui mateix? 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Bé, d’entrada, a totes les societats occidentals, i a la societat catalana en particular, ens 

convindria una taxa d’activitat més gran, és a dir que hi hagués més dones amb voluntat de 

participar en el mercat laboral. Després, necessitaríem que aquesta voluntat de participar 

en el mercat laboral tingués correspondència amb una taxa d’ocupació també més gran, 

perquè és evident que un dels elements que més dificulta el nostre present, i també el nostre 

futur, és l’atur, i per tant les dificultats d’inserció en el mercat laboral. Entre altres coses, 

perquè, evidentment, condiciona les disponibilitats de renda en el present, però també 

perquè condicionarà les disponibilitats de renda futures, perquè les persones que en aquests 

moments no treballen i no cotitzen..., doncs això repercutirà en els seus nivells de pensions. 

Per tant, aquí tots aquests elements ens haurien d’ajudar.  

L’altre gran repte que tenim és..., només que hi hagi més predisposició a participar en el 

mercat laboral, més possibilitat d’inserir-se efectivament en aquest mercat laboral. Si no, tot 

el que ens ajudi als increments salarials i, per tant, als increments de renda. 

Això al final es sustenta sempre en els increments de productivitat. És molt difícil que hi hagi 

increments sostinguts de la renda mitjana sense increments sostinguts de la productivitat. 

Però ens és imprescindible, precisament, per fer sostenible el sistema de pensions, ens és 

imprescindible per fer sostenible el conjunt de les prestacions socials. És a dir, si nosaltres 

volem, i és evident que per molts de nosaltres és una prioritat absoluta, garantir la 

sostenibilitat del sistema de salut, del sistema educatiu, del sistema de dependència, de la 

renda garantida de ciutadania, etcètera, necessitem nivells fiscals que repercuteixin sobre 

una musculatura econòmica el més gran possible. 

Tot això és el que intentem garantir simultàniament, i sempre és complicat fer-ho, per 

exemple amb els pressupostos, no? Al final, els pressupostos el que fan és intentar prioritzar 

salut, ensenyament, precisament en aquesta línia que s’apuntava aquí i que entenc que 

genera un enorme consens entre la immensa majoria de la nostra societat. 

La moderadora 

Ariadna Jou és economista, actualment assistent d’investigació de l’Escola de Negocis 

IESE, on es dedica principalment a l’àmbit de l’economia de la salut. Com a economista i 

com a dona, però també, ara ho deia el vicepresident, com a representant d’una generació 
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que s’incorpora al mercat laboral, quins creu, senyora Jou, que són els punts més febles, 

els reptes pendents, en aquesta plena igualtat entre homes i dones que fa tants anys que 

busquem? 

Ariadna Jou (assistent de recerca a IESE Business School) 

Bé, jo parlaré totalment des d’un punt de vista personal, no? Crec que és veritat que els 

últims anys hi ha hagut una millora important pel que fa a la situació de la dona en el mercat 

laboral i en el context global de la societat, però jo encara no estic contenta de la situació 

actual. I ho dic asseguda aquí, on tinc al costat una presidenta del Parlament de Catalunya 

i una catedràtica d’economia. Però per mi això no és suficient, no? Crec que, encara que 

hàgim avançat, ens queden molts reptes per assolir i per arribar a aquesta igualtat efectiva 

entre dones i homes. I si parlem dels reptes del mercat laboral, un dels motius pels quals jo 

ara mateix no estic contenta és que les dones entrem al mercat laboral sabent que 

segurament guanyarem menys que no un company nostre que sigui home i faci exactament 

la mateixa feina que nosaltres, no? 

L’informe que esmentava la Neus constata que la bretxa salarial entre homes i dones el 

2014 a Catalunya era encara del 26 per cent. Sí, la bretxa salarial havia disminuït del 2008 

al 2010, segurament pels efectes de la crisi econòmica, però havia tornat a pujar el 2014. I 

aquí sembla una mica que haguem tornat a fer un pas enrere, no? No pot ser que perquè 

una dona guanyi el mateix que un home l’any hagi de treballar una mitjana de setanta-nou 

dies més fent exactament la mateixa feina. Jo crec que aquest és un dels reptes que hauríem 

d’intentar solucionar. 

D’altra banda, tampoc estic contenta pel fet que una dona tingui ara mateix menys 

probabilitats d’estar en un càrrec directiu o d’alta responsabilitat que no un home, no? Si 

mirem aquest mateix estudi, que ens diu les dades de Catalunya l’any 2014, només el 30 

per cent dels càrrecs de direcció són ocupats per dones, arriba quasi al 31 per cent, no?, i 

la resta tots els ocupen homes. I aquí, no ho sé, jo em pregunto... Jo veig que som el 50 per 

cent, una mica més, de la població, les dones. Què passa, aquí? És que les dones no estem 

igual de preparades que els homes per fer les mateixes tasques? Jo crec que sí, que tenim 

aquesta preparació, i crec que les noves generacions això ho tenim molt clar. Sí que és 

veritat que la nostra societat, la nostra cultura, vulguis o no, ha infravalorat el paper de les 

dones, i ara jo crec que les noves generacions una cosa que aportem és l’esperança de 

posar fi a aquestes desigualtats. 

I, finament, una altra cosa que també em preocupa és que les dones, si volem tenir una... I 

això també ho comentava la Mercedes abans, no?, que l’índex de fertilitat és molt baix. Però 

és que, és clar, si ets una dona i vols arribar a una educació especialitzada o avançada... 
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Per exemple, en el meu cas, jo ara vull començar un doctorat en economia, però moltes 

dones volen fer un màster en empresa o el que sigui, no? Has tingut uns quants anys 

d’experiència i acabes aquesta formació avançada amb vint-i-vuit, amb trenta, anys. Què 

vols fer, llavors? Vols tornar a entrar al mercat laboral, no? Fa uns anys que no hi ets, tens 

ganes de tornar-hi. Però també és una edat en què t’agradaria començar a formar una 

família i fer-la créixer, o ja l’has començada a formar, t’agradaria tenir fills. I què et passa en 

aquest període de temps? Si tu vas a una empresa amb edat més o menys de tenir fills, o 

amb la intenció de tenir-ne, ja tornes a tenir menys probabilitats que no un home per tornar 

a ser contractada. I llavors podríem també parlar del que deia la Neus, que aquest també és 

un gran repte, i el vicepresident també n’ha parlat: quan ja estàs en el mercat laboral i ja 

tens els fills, com compatibilitzes la teva vida professional amb la teva vida familiar, no? 

La moderadora 

La famosa reforma horària, per exemple. 

Ariadna Jou 

Sí, per exemple. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Si em permeteu, m’agafo al fil de la intervenció, eh? Tots aquells elements que 

contribueixin... I si no genera consens no passa re, perquè som aquí per debatre, també, 

diguem-ne, no? Però entenc que sí, que genera consens, el que diré, en la línia del que 

comentaven la Mercedes i l’Ariadna.  

Tots aquells elements que equiparin la condició laboral, no estrictament salarial, laboral –

els horaris, les baixes per tenir fills, eh?–, entre homes i dones són elements positius. Per 

exemple, si allarguem les baixes de maternitat per protegir el dret de la dona que és mare, 

això té molts avantatges, i té un inconvenient, que és que disminueix la seva capacitat de 

ser atractiva en el mercat laboral, perquè el contractant pot pensar: “Escolta, d’acord, la 

societat ha decidit protegir aquesta mare amb una baixa de maternitat llarga, però per a mi 

és un perjudici.” Per tant, si forcem que els pares de les criatures tinguin una baixa per 

paternitat, en aquest cas, igual que la de la mare i no transferible..., perquè en alguns casos 

s’han fet baixes iguals però que són transferibles. Quan són transferibles, molt sovint, el que 

passa és que el pare la transfereix a la mare, i per tant la mare torna a quedar més expulsada 

o amb més dificultats de retorn en el mercat laboral. Per tant, que les baixes de paternitat i 

de maternitat siguin prou llargues com per garantir el benestar del nen que acaba de néixer, 

que siguin iguals de temps i que no siguin transferibles, perquè llavors això disminueix el 

desincentiu del contractant per contractar dones que estan en edat de ser mares, sí?  
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Això, que és una mesura de caràcter jurídic i que té uns avantatges, crec, evidents, hauria 

d’anar acompanyat de moltes altres coses, no?, de canvis en les pautes de comportament, 

culturals, etcètera, que impliquessin que aquest pare que està en unes condicions de baixa 

a què no pot renunciar, perquè si no desequilibra el mercat laboral, tingués una implicació 

més gran en les tasques familiars.  

S’ha entès? Perquè intento ser ràpid per no abusar del temps, però no voldria que no 

s’entengués per ser ràpid, eh? Sí? 

La moderadora 

Els recordo que, com ja ha fet una de les persones que és aquí, hi ha la possibilitat de 

demanar una targeta i formular vostès mateixes preguntes. A mi, però, m’agradaria, 

aprofundint una mica el que deia la senyora Jou..., el que ja sabem, eh?, que l’escola fa 

molts esforços per incentivar les noies, les nenes, a estudiar disciplines de l’àmbit científic i 

tecnològic. En carreres com la de medicina, avui ho mirava, hi ha moltes més alumnes noies 

que no nois, i ho trobem també en moltes altres. Per exemple, als hospitals cada vegada hi 

ha més dones que no pas homes, però sempre estem amb el sostre de vidre que en els 

càrrecs directius no hi són. 

Senyora Jou: vostè ha pensat una mica propostes per invertir o –‘invertir’ em sembla molt 

agosarat– equilibrar aquesta situació? Ja sé que és difícil, eh?, que és la pregunta del milió 

per a què encara no tenim resposta, avui dia, però... 

Ariadna Jou 

Jo crec que tampoc tinc la resposta, eh?, encara, però tinc algunes idees. Sí que és cert que 

les escoles fan un gran esforç, i jo crec que és molt positiu, introduint tot el que són  classes 

de robòtica i projectes més científics perquè les noies, o les nenes en aquest cas més 

petites, també es vagin acostumant a aquest tipus de projectes més científics, no? 

Sí que és veritat, o aquesta és la meva opinió, que quan ets petit fas una mica el que veus, 

no? Per tant, com més dones vegis científiques, o fent robots, o més metgesses, o el que 

sigui, què passa? Doncs que les noies tindran més incentius per ser-ho. Què veus? Moltes 

professores, normalment moltes mestres. A la universitat potser ja no tant, eh?, ja se’n 

redueix el nombre. Però és això, no?, el que passa. És aquí, fins on arribem. 

I sí que és cert que en medicina passa això, que hi ha més noies que n’estudien que no 

nois. Però també és cert que la nota de tall per entrar a una carrera com medicina és molt 

alta, és una de les més altes que hi ha, ara mateix, i les noies solen treure millors notes en 

mitjana a la selectivitat que no els nois, i això fa que puguin tenir aquest accés. El que no sé 
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és si com a primera opció la demanen el mateix nombre de nois que de noies. Això queda 

fora de la meva informació, no ho sé.  

Però avui, que parlem d’economia i dona, si fem la mateixa anàlisi d’una carrera d’economia 

i ens mirem, per exemple, les dades de la UB d’economia... Les que tinc, les que he pogut 

trobar, són de quan jo vaig entrar, eh? Per tant, 2010-2011. Només hi havia el 31 per cent 

de dones matriculades, i la resta, el 69 per cent, eren nois. I parlo d’una carrera que sembla 

que no estigui tan masculinitzada. Però és que si mirem estudis de física, o d’enginyeries, o 

d’informàtica, el percentatge de dones encara decreix. Per tant, jo crec que aquí tenim el 

repte. 

Fa uns dies ens vam trobar un grup de dones molt expertes en economia i empresa i en 

vam parlar una estona, i fins i tot algú creia que potser hi havia una part que era més 

genètica. Dèiem també que els nens són més moguts quan són petits, i per això els agraden 

més les coses de moviment. Però jo crec que aquí entre tots –i es fa, eh?– hem d’intentar 

trencar aquest tabú dels rols quan els nens són petits per intentar que les carreres 

científiques vagin agradant més també a les nenes.  

I, en aquest sentit, una cosa que em preocupa també bastant és que si mirem percentatges 

de noies en estudis avançats –i torno una mica al meu tema, no?, al que jo domino–, si 

mirem percentatges de noies que vulguin començar un doctorat d’economia en una bona 

universitat americana, et trobes amb percentatges, en una classe de vint-i-dos, de quatre 

noies i divuit nois, no? El 18 per cent només de dones que se’n va a aquests estudis tan 

avançats. O el mateix passa amb un MBA, que si vols ser directiu d’una empresa 

normalment te’n vas a un MBA: només hi ha el 30 per cent de dones, no? 

I aquí, la meva pregunta, la meva qüestió, és: què ens passa, aquí? Què ens passa entre la 

selectivitat, en què solem treure millors notes que no els nois, la universitat, i aquests estudis 

avançats? Què fa que les noies no vulguin anar o no arribin a aquests tipus d’estudis? Jo 

no sé si és que som menys valentes, però no ho crec. Jo no em sento menys valenta que 

cap noi. O si és que tenim més aversió al risc, no?, a posar-nos a fer uns estudis que ens 

comportaran molts anys o un cost econòmic molt gran..., per veure què ens retribuirà 

després. Crec que una altra cosa és que les noies vegin clarament quins avantatges et porta 

dedicar un temps de la teva vida a estudiar més per intentar anar reduint aquest ‘gap’ que 

tenim en... 

La moderadora 

Jo crec que la senyora Jou ha plantejat la pregunta, no? Senyora Ayuso, què passa aquí? 

Què creu que passa? I, vicepresident, què creu que passa? 

Mercedes Ayuso 
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No lo hemos preparado, aunque lo parezca. Lo digo porque voy a decir otra cita de estas 

que venía preparada, porque pensaba que íbamos a hacer una presentación con 

PowerPoint. Otra cita que, en este caso, corresponde al señor Ban Ki-moon, que como 

ustedes saben fue el octavo secretario general de Naciones Unidas hasta diciembre del 

2016. Dice: “Alcanzar la igualdad de género requiere el enganche” –no sé cómo traducirlo 

directamente del inglés, ahora mismo– “entre hombres y mujeres, niños y niñas. Es 

responsabilidad de todos.” 

Yo creo que lo que dice él, Ariadna, es realmente significativo: tenemos que empezar a 

pensar en nuestras propias casas, infundir que todos somos iguales y que todos podemos 

tener los mismos objetivos. Porque a veces, sin quererlo, nosotros mismos jugamos en 

nuestra contra, ¿no?  

Estas cifras que dice Ariadna y que nosotros conocemos como profesores universitarios de 

primera mano a veces también nos sorprenden, ¿no? Yo les puedo decir que he sido 

coordinadora de un máster en ciencias actuariales y financieras hasta hace muy poco. En 

la primera promoción de este máster no teníamos ni una sola mujer, eran todo hombres, 

porque es un máster que es muy cuantitativo, con muchas matemáticas y mucha estadística 

por medio. No había ni una sola mujer. Hemos mejorado la tasa, pero sigue habiendo más 

hombres. 

¿Dónde está la razón? Es difícil encontrarla, pero yo creo que si hacemos un poco entre 

todos el esfuerzo de poco a poco en nuestras casas ir rompiendo esos tabúes, ¿no?, o 

romper esos mitos de que las ingenierías son muy complicadas, pues probablemente 

podamos ir avanzando en esta línea. 

La moderadora 

Vicepresident, vostè què creu que passa? Perquè jo també li dic, per l’experiència de trenta-

cinc anys treballant en mitjans de comunicació, que, per exemple, les redaccions són totes 

femenines, però, en canvi, el sostre de vidre segueix sent el mateix. I quan parles també 

d’investigació, de l’àmbit de la recerca, tampoc... O sigui... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Jo crec que tinc una part de l’explicació, eh? Perdoneu-me la immodèstia, diguem-ne, però 

crec que tinc una part de l’explicació, almenys, i una part de la solució.  

I ho explico: jo crec que una part de l’explicació està en el fet que, tradicionalment, en el 

mercat productiu, en el sistema productiu, els homes han tendit a reservar-se els aspectes 

de la producció que tenen més valor afegit o un paper més estratègic en la producció, de tal 

manera que quan en qualsevol procés productiu hi ha una part que és decisiva per a aquell 
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procés productiu els homes tendeixen a reservar-se-la. I això ha passat en el món industrial, 

ha passat en el món agrari, ha passat en el món comercial, etcètera. I una altra cosa: en 

general, la societat ha tendit a prestigiar més les parts que els homes es reservaven, de tal 

manera que això era molt difícil de trencar. És a dir, d’una banda, els homes es reservaven 

la intervenció en aquell aspecte del sistema productiu que tenia més valor afegit, i, de l’altra, 

s’hi donava un determinat prestigi social, d’acord? I això ho hem anat arrossegant i ho 

continuem arrossegant.  

Llavors, quin és un dels riscos de cara al futur, un dels molts riscos que tenim de cara al 

futur? Que, precisament, el fet que la societat interpreti, segurament encertadament, que 

determinades carreres de caràcter científic, determinades feines de caràcter tecnològic, 

etcètera, tindran un paper estratègic en el futur –ja el tenen ara– i que seran claus, que seran 

les que tindran un valor afegit més gran en el sistema productiu, fa que tendeixi a reservar, 

inconscientment, probablement, o conscientment, aquests papers, a guardar aquests 

papers, per als nois, a estimular més per a aquests papers els nois; els nens, diguem-ne. 

Això es nota, per exemple, en el que s’apuntava aquí respecte a les carreres de caràcter 

tècnic, científic..., a les activitats extraescolars, a la robòtica, no?, que es reserven més per 

als nens que no per a les nenes, etcètera. Per tant, hi ha una feina de caràcter cultural, de 

caràcter social, i una feina, també, evidentment, econòmica, etcètera.  

Una part de la solució, almenys una possible part de la solució... I ara explico una anècdota, 

però jo crec que té una mica de categoria, aquesta anècdota, no? A l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts vam decidir intervenir de forma tan intensa com podíem en l’àmbit 

educatiu, perquè ens semblava, ens sembla, que és absolutament decisiu per al futur, no? 

Tenim la renda ‘per capita’ més baixa de la comarca des de fa més de mig segle. I com 

podem revertir aquesta realitat? Doncs transformant el sistema educatiu, aconseguint que 

el sistema educatiu trenqui aquestes inèrcies que ens persegueixen des de fa més de mig 

segle.  

Dues decisions concretes. Una, per exemple, és posar monitors d’estudi assistit a cada una 

de les escoles del nostre municipi. Aquests monitors d’estudi assistit, que posa l’ajuntament, 

es seleccionen entre els estudiants de segon de batxillerat o de primer i segon de carrera 

que han cursat estudis a l’escola a la qual aniran a fer de monitors d’estudi assistit, i si pot 

ser que tinguin, i en la majoria dels casos és així, una implicació significativa en alguna de 

les entitats d’aquell barri. I en molts casos aquests monitors d’estudi assistit són monitores 

d’estudi assistit. Per què? Perquè és una manera de prestigiar el paper de les noies que 

estudien en aquelles escoles, perquè són un referent d’èxit, o almenys d’èxit en aquests 

moments. És a dir, triomfen en el sistema educatiu, acaben el batxillerat, han entrat a la 
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universitat, etcètera. I d’aquí se’n deriven molts aspectes positius a l’hora de prestigiar 

aquest tipus de qüestions. 

I l’altre exemple concret és que nosaltres vam signar com a ajuntament un conveni amb la 

Universitat Politècnica de Catalunya, un programa que s’anomena Mart XXI; Mart, com el 

planeta Mart, perquè l’excusa d’aquest projecte és que els alumnes de secundària, de tercer 

i quart d’ESO, han de pensar, han de treballar, qüestions vinculades –és l’excusa perquè 

aprenguin coses, diguem-ne– a la possible colonització humana del planeta Mart. I, per tant, 

se’ls plantegen qüestions de biologia, de física, de tecnologia, d’informàtica, etcètera. És un 

programa, hi insisteixo, eh?, per a alumnes de tercer i quart d’ESO, tutoritzat per la 

Universitat Politècnica, en aquest cas. Llavors, el que fem és: agafem alumnes, nois i noies, 

molts dels quals estan en el límit de la continuïtat en el sistema educatiu, i intentem 

estimular-los una vocació per a les carreres científiques. I llavors els organitzem unes 

jornades –tenen quinze i setze anys, eh?– en les quals van a la universitat, al campus de 

Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya. Coneixen la universitat; coneixen 

una universitat especialment centrada en l’àmbit tècnic i científic; fan activitats al campus; 

conviuen amb alumnes universitaris de divuit, dinou, vint, vint-i-dos, anys; fem venir 

professors de la Politècnica als nostres instituts que els fan sessions; fem participar els 

professors de secundària en aquest programa amb els professors d’universitat... Això 

funciona, i funciona molt bé –molt bé. I és evident que cada vegada que aconseguim que 

algú que estava en el límit d’abandonar el sistema educatiu es dediqui a una carrera 

universitària, en aquest cas a una carrera de caràcter tècnic, científic, etcètera, jo crec que 

fem un gran bé. Cada vegada que aconseguim que això, a més a més, ho faci una noia, jo 

crec que també contribueix a aquesta voluntat de reequilibri, no?, a aquesta voluntat de 

garantir...  

Perquè, si no, el risc és que la bretxa salarial la continuarem perpetuant. És a dir, si en les 

feines que tindran, probablement, més valor afegit, i que per tant probablement tindran més 

productivitat, i que per tant probablement tindran més retribució, les dones hi tenen una 

participació menor, el que fem és fossilitzar, clavar, aquesta diferència salarial, no per ara, 

sinó per a les properes cinc dècades. Per tant, tot el que fem per canviar això ara dintre del 

nostre àmbit educatiu jo crec que és un gran pas per assegurar aquesta igualtat, aquestes 

millors condicions en el futur.  

Espero que els exemples hagin servit, eh? 

La moderadora 
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El que sí que han generat totes les seves intervencions són moltes preguntes que 

m’agradaria traslladar-los, i vostès mateixos. Com que en són força i n’hi ha de molt 

interessants, m’agradaria que ens cenyíssim al màxim al temps.  

No sé si les persones es volen identificar o no, però en tot cas una de les peticions que es 

fa és: polítiques que es podrien aplicar a les empreses perquè a l’hora –el que explicava la 

senyora Jou, no?– que vols formar una família i vols conciliar la vida personal i familiar..., 

això canviï. Com s’ha de fer? Vostès mateixos. Senyora Ayuso. 

Mercedes Ayuso 

A ver, diferenciando. En primer lugar, para equiparar la situación de los hombres y las 

mujeres a nivel laboral yo creo que deberíamos intentar diseñar o pensar en políticas que 

fuesen, a ver si lo digo correctamente, lo más objetivas posibles. O sea, se ha hecho ya 

mucho. Es decir, todos estos sistemas de cuotas que ahora tenemos en nuestra sociedad 

yo creo que al principio a todo el mundo nos llevarán una sorpresa. Tengo que decir que 

muchas veces no los hemos valorado positivamente, y también hablamos…, pues les podría 

poner muchos ejemplos, pero en el campo universitario, por ejemplo –miro a Marta, ¿no?–, 

en que aplicamos directamente un sistema por cuotas, a veces también hemos discutido si 

era lo más adecuado. Yo les puedo decir que hay algunos campos, por ejemplo el mío, 

¿no?, el de métodos cuantitativos, estas cátedras, en los cuales hay muchas menos mujeres 

que hombres. Esto lleva... 

La moderadora 

Aquesta és la gran pregunta que jo els tenia preparada, el tema de les quotes, però és que 

n’han sorgit moltíssimes més. 

Mercedes Ayuso 

Claro, al final lo que acaba ocurriendo es que, como el número de mujeres es mucho más 

pequeño que el de hombres, pues no les engaño si les digo que es continua la llamada para 

estar en tribunales, estar en... Entonces, claro, hay que ver si realmente… Pero sí que es 

verdad que el sistema de cuotas ha conseguido poner encima de la mesa –y esto salía 

también en la reunión que comentaba Ariadna que tuvimos con el señor Oriol Junqueras– 

que el papel de la mujer aparezca, al menos, es decir que estemos ahí representadas en 

determinadas situaciones. 

Yo, cuando digo “políticas objetivas” ¿qué es lo que quiero decir? ¿A mí, qué me gustaría? 

Me gustaría que se diseñasen políticas basadas en méritos. Es decir, en valoración de 

talento, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Esto se puede objetivar, porque podemos diseñar 

sistemas con los cuales intentemos parametrizar de alguna manera el currículum que una 
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persona tiene. Ya sé que no es sencillo, y en algunos campos es más fácil que en otros, 

¿no? Pero sí que podríamos intentar pensar en sistemas que hiciesen una valoración de 

currículum directamente, ¿no?, que permitiesen, de alguna manera, romper esas barreras. 

Respecto a conseguir una mayor incorporación de la mujer por un tiempo completo, que 

digo yo siempre, ¿no?, versus tiempo parcial, creo que todo lo que sean políticas de 

conciliación, lógicamente, son prioritarias. Es decir, aquello que permita conciliar la vida 

laboral y la vida familiar siempre en primer lugar, y luego también fomentar lo que decía 

nuestro vicepresidente, ¿no?, potenciar este cambio cultural que haga que todos nos 

sintamos implicados en esta tarea del día a día y que los papeles sean los mismos para la 

pareja, en este caso. 

La moderadora 

Senyora Jou? 

Ariadna Jou 

Jo crec que, també, per avançar en aquesta igualtat en el mercat laboral, i parlant també de 

conciliació familiar, una de les solucions, una de les principals, passa per la flexibilitat en 

l’àmbit laboral. I no parlo només de flexibilitat d’hores de treball, sinó que vull parlar de poder 

treballar des de casa; també, i sobretot, del canvi en la manera de valorar la feina feta per 

les treballadores i pels treballadors. O sigui, jo crec que la societat evoluciona d’una manera 

tan ràpida..., i estem a l’era aquesta dels sistemes d’informació i de la tecnologia, en què 

crec que valorar la feina feta per les persones amb el nombre d’hores que dediquen al treball 

ha quedat enrere. Crec que hauríem de passar a valorar la feina pels resultats que es 

compleixen, treballar per objectius. No una persona que treballa més hores fa més feina que 

una altra, no?, perquè la productivitat pot ser diferent. Crec que hem de començar a valorar 

tota aquesta productivitat. Entenc que no es pot aplicar a tots els sectors, eh?, però n’hi ha 

molts que sí, que s’hi pot aplicar. I, això, no?, permetre també que es pugui treballar algunes 

hores des de casa facilitaria la conciliació laboral. No fa menys feina qui treballa des de 

casa, sinó que potser a casa en pots arribar a fer més, i no estàs preocupat perquè has 

d’anar a buscar els nens; els tens tranquils, han dormit i tornes a treballar una mica més... 

La moderadora 

Jo ho considero, de tota manera, una nova forma d’esclavatge, eh?, això, de cara a les 

dones. 

Ariadna Jou 

Sí, és veritat. Hi ha gent que té opinions diferents, no?, respecte d’això. O una jornada més 

compacta, que seria el que diem de la reforma horària.  
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Però jo crec això: que en aquesta era tot això ho hem de saber aprofitar, totes aquestes 

tecnologies que tenim ara, que jo envio un correu des de casa meva i en un minut la meva 

cap té l’informe que volia, i ho he fet des de casa en lloc de des de l’oficina, no? Res no 

canvia gaire. Crec que tot això ho hem de saber aprofitar, i sobretot començar a valorar la 

feina pel que s’ha fet i no per les hores que s’hi han dedicat. 

La moderadora 

La cultura presencialista també ens marca molt.  

Vicepresident, breument, perquè tinc...  

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Sí, no, no... 

La moderadora 

M’agradaria traslladar-los el que ens... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Ja. Fent un resum de qüestions, una, la qüestió de les baixes de paternitat i de maternitat, 

eh?, aquesta qüestió que siguin iguals, que no siguin transferibles entre elles, que potser 

siguin consecutives en el temps perquè el nen quedi ben cobert, diguem-ne. 

Un altre és el tema, òbviament, de la compactació de les jornades laborals, perquè això 

ajuda a aquesta reforma laboral. Aquesta compactació de la jornada laboral ajuda a tenir 

més hores disponibles per a la vida familiar.  

Una altra via possible és aquesta que apuntava ara l’Ariadna de saber valorar, atès que les 

tecnologies també ho permeten i que cada vegada fins i tot ens incentivaran per a això..., 

doncs que una part, almenys, de la feina es pugui fer des de casa. Per evitar la possibilitat 

aquesta de l’esclavatge que apuntaves, en tot cas el que caldria blindar és que la jornada 

compactada fos realment compactada, encara que siguis a casa, no? Jo crec que s’hi pot 

avançar, en aquesta direcció, que hi ha molts mecanismes, que la tecnologia aporta molts 

mecanismes per fer-ho.  

Una altra qüestió és reforçar l’estat del benestar. Reforçar l’estat del benestar, per exemple, 

en les etapes educatives de tres a cinc anys, perquè com més reforçat estigui i com més 

universalitzat estigui, més igualtat de condicions segurament tindrem en l’àmbit social, més 

ràpida serà la reincorporació de les dones al mercat laboral. Més fàcil serà que sigui així, 

com a mínim. Tot allò que ajudi també en les etapes prèvies, és a dir, l’etapa de zero a tres 

anys. Entre altres coses, no només per temes de conciliació, no només per temes de millora 

de les condicions, també, laborals dels pares, sinó perquè en molts casos com abans 
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detectem determinats dèficits o mancances en els processos educatius més efectiva és la 

intervenció que fem, i per tant més fàcilment els resoldrem, i per tant traurem tensió i traurem 

pressió en les etapes educatives superiors, de primària, de secundària, etcètera. Per tant, 

tot allò que contribueixi a aquest reforçament de l’estat del benestar en l’àmbit educatiu jo 

crec que també, de forma indirecta, ajuda en aquesta línia que també apuntava abans la 

senyora Ayuso, no?, de les ajudes directes i indirectes a la natalitat i a la família. 

La moderadora 

Vaig agrupant moltes de les preguntes que coincideixen, una de les quals és com evitar o 

superar la desvalorització actual i quina dimensió econòmica té que moltes dones tinguin 

cura dels familiars, i de quina manera es computa i es valora. Ho dic perquè n’hi ha quatre i 

em sembla que l’última que m’ha arribat també anava en aquesta... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Al departament d’economia, per exemple, una cosa que impulsem, a part d’un programa 

específic d’igualtat entre homes i dones dintre del departament que va més enllà d’allò a què 

ens obliga el marc legal, és que l’Idescat i totes les estadístiques que es generin incorporin 

cada vegada més perspectives de gènere –i això ho fem– que, per exemple, ens ajudin a 

analitzar qüestions vinculades a les diferències salarials, o per exemple qüestions 

vinculades a la nova economia col·laborativa;  quines implicacions té des d’una perspectiva 

de gènere. O qüestions, per exemple, com la càrrega impositiva, que són qüestions poc 

estudiades. És a dir, com afecta la càrrega impositiva de forma diferencial homes i dones 

ateses les condicions laborals en les quals estan. Tot això ho fem, i crec que ens ha d’ajudar, 

perquè ens donarà eines, millors eines, també eines quantitatives, i per tant ens permetrà 

també, segurament, millors diagnòstics i millors decisions en l’àmbit qualitatiu. I jo crec que 

el departament d’economia, en aquest cas, ho fa de forma molt intensa, i crec que ens 

ajudarà molt de cara al futur. 

La moderadora 

Els vaig traslladant..., realment l’allau és bastant gran. Vostè ha dit, vicepresident –li adrecen 

directament la pregunta– que la llei reconeix el treball familiar i de cura, que està una mica 

vinculat al que ens explicava. Vostè ha parlat d’una estimació. Li pregunten si podem saber 

quina és aquesta estimació, si hi ha algun tipus de percentatge d’aquesta...  

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Sí, en tot... 

La moderadora 

Si ho tenen quantificat d’alguna manera. 
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El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

No, no tinc la quantificació aquí, però en tot cas el que sí que és evident és que hem de 

procurar trobar la manera de valorar això..., i, en tot cas, també, aquests reptes de futur que 

ens apuntaven, no? La nostra societat és una de les societats més envellides del món –

després de la japonesa, que és la que més–, amb un percentatge de la població més gran 

de seixanta-cinc anys que s’acosta al 25 per cent. És evident que això és un repte absolut 

de futur i que ens haurem de plantejar moltes coses que malauradament no ens plantegem 

prou o que no ens plantegem tan adequadament com caldria, com per exemple quines 

polítiques socials farem per sustentar aquesta major longevitat i aquests més anys de 

dependència i com utilitzarem els instruments nous que tenim per fer-ho sostenible. 

La moderadora 

Més qüestions, algunes de les quals conflueixen aquí, que era el que jo tenia pendent de 

preguntar-los. Si els sembla, fem una intervenció molt breu. És: quotes, sí o no? 

Ariadna Jou 

Tan breu com “sí” o una mica...? 

La moderadora 

Home!, una mica més evolucionat. Però estan a favor o no estan a favor de les quotes,  

perquè moltes de les preguntes conflueixen en això. 

Ariadna Jou 

Jo, al principi, el primer cop que em van parlar de quotes, ja fa uns anys, hi estava en contra. 

Però de seguida vaig rectificar, perquè vaig veure que m’equivocava, no? Hi estava en 

contra perquè no trobava bé que una dona ocupés una responsabilitat pel simple fet de ser 

dona quan en realitat segurament tenies persones amb mèrits, dones amb mèrits, per ser-

hi. Un cop una dona hi era pel seu mèrit no sabies si hi era perquè ho havia aconseguit ella 

perquè tenia totes les capacitats per tenir aquesta responsabilitat o perquè l’havien posat 

allà perquè era una quota, no? I això jo pensava, al principi, que era com, una mica, posar-

nos pals a les pròpies rodes, perquè semblava que no fos pels mèrits nostres, no?, tot el 

que aconseguíem. Després, però, de seguida vaig canviar d’opinió. Vaig veure que les 

quotes són bones per a nosaltres i que el que fan és accelerar aquest procés d’arribar a la 

igualtat efectiva. No som nosaltres, que hem triat estar en aquesta situació, i no som les 

dones qui hem triat haver estat tants anys infravalorades. Perquè el paper de la dona ha 

estat infravalorat durant molts anys en la nostra societat, i això no ho hem escollit nosaltres. 

Per tant, la meva opinió ara és que ens hem d’aprofitar al cent per cent de les quotes. I és 

una manera d’accelerar aquest procés cap a la igualtat efectiva. I, vulguis o no, també entenc 
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les quotes com una eina temporal, no?, una eina temporal que ens ha de portar a aquesta 

igualtat, que ens ha de portar a una situació normal. Perquè una situació normal, per mi, és 

la situació on la feina que fa una dona i la feina que fa un home estan valorades de la mateixa 

manera. I per mi ara encara no hem arribat a aquesta normalitat, que és el que hauria de 

ser, no? Jo ho veig així. Per mi no és normal que hi hagi molts més directors que no 

directores o directius que no directives, i crec que les quotes ens poden ajudar a aconseguir 

això. 

Mercedes Ayuso 

Yo estoy de acuerdo con Ariadna. No puedo decir sino lo que ella misma está diciendo. 

Estoy de acuerdo con las cuotas, pero con la valoración del talento añadido, que, 

probablemente, indirectamente ya pase, porque no nos olvidemos que esas cuotas hacen 

que las mujeres estén en determinados cargos, pero para estar en esos determinados 

cargos las mujeres ya tienen un cierto talento adquirido. Es decir, no es que haya que cubrir 

tres puestos y cojamos a las tres primeras mujeres. Igual que tampoco sería justo si fuera 

con los hombres, ¿eh?, quiero expresarme correctamente. Es decir, sí, cuotas sí, porque es 

verdad, han permitido, repito lo que decía anteriormente, que las mujeres estén, pero 

siempre con esa valoración de talento que la cuota debe llevar asociada. 

La moderadora 

Vicepresident... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Ho intentaré explicar d’una forma un pèl original, i sempre és una mica perillós, i per tant 

jutgeu-me amb més simpatia de la que no em mereixo, diguem-ne, eh?  

Les quotes han de ser inversament proporcionals a la realitat del sostre de vidre. Per tant, 

mentre hi hagi un sostre de vidre, i és evident que hi és, hi ha d’haver quotes, perquè hem 

de corregir el sostre de vidre.  

Jo crec que aquesta definició serveix per explicar per què hi han de ser i serveix també per 

intentar fer una aproximació sobre quina intensitat han de tenir. Sí? 

La moderadora 

I una pregunta que... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Veig que no he provocat cap esgarip, eh? D’acord, ho celebro. 

La moderadora 
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Hi ha dues qüestions que m’agradaria..., abans d’acabar, perquè ja hauríem d’anar acabant. 

Una, es parla sempre, i se n’ha parlat molt aquí, dels estudis universitaris. Hi ha moltes 

persones que han adreçat preguntes de..., persones que tenen una carrera però que també 

tenen un ofici, no?, en l’àmbit. Per exemple, una persona que diu: “Jo sóc professional, sóc 

electricista.” I pregunta: “Es podria prestar més atenció també a aquest col·lectiu?” Sempre 

parlem, no?, de l’accés a la universitat, quan no tothom hi té accés o no hi vol tenir accés. 

Vicepresident... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Segur que s’hi pot prestar més atenció. S’hi pot prestar atenció, d’entrada, mitjançant la 

formació professional. I aquí estem davant d’un repte molt gran del qual parlem moltes 

vegades i que no sempre acabem de solucionar adequadament. Però és evident que aquí 

hi ha un àmbit importantíssim d’inserció en el mercat laboral futur. I les reflexions que hem 

intentat fer, o que jo he intentat fer, almenys les meves, i estic segur que les dels altres 

també, són perfectament vàlides també en l’àmbit de la formació professional. És a dir, tots 

aquells instruments que ens ajudin a prestigiar aquestes formacions, que ens ajudin a 

equilibrar els nivells d’entrada, etcètera, sabent que després... És a dir, escolta, les 

vocacions també són lliures. Evidentment, no pots obligar ningú a fer una cosa que no vol 

fer, però hem de generar els incentius o almenys donar les oportunitats perquè tothom ho 

pugui fer, no? 

La moderadora 

Ja li formulo una última pregunta, que ha coincidit amb diverses i que jo també li volia fer. 

Una mica, les mesures que tenia previst aplicar el govern perquè la igualtat d’oportunitats..., 

ens diuen..., tenint present que la llei orgànica d’igualtat, aprovada el 22 de març de 2007, 

fa deu anys, per tant..., seguim tenint un ‘gap’ salarial del 30 per cent... Quines són les 

mesures perquè aquesta igualtat entre homes i dones, des de la conselleria que vostè 

governa actualment, sigui possible en aquest present futur de Catalunya? 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Sí, bé, algunes les hem dit ara quan apuntàvem mesures que ajudin a la conciliació de la 

vida familiar, que ajudin a no generar desincentius per a la contractació de dones, i de dones 

en edat de tenir fills, en el mercat laboral; algunes altres les hem apuntat quan parlava de 

les mesures que adoptem des del departament per disposar de millors eines d’anàlisi 

incorporant la perspectiva de gènere en moltes de les estadístiques que fem des del 

departament o des de les àrees que depenen del nostre departament, o tot el que estigui 

relacionat, per exemple, amb estudiar.   
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També relacionat amb això, i de cara al futur, sobretot, aquests elements que apuntàvem 

ara de qüestions vinculades al món tecnològic, a la incorporació al món laboral, qüestions 

vinculades, precisament, a la bretxa salarial, a intentar entendre quins elements són els més 

decisius a l’hora d’explicar aquestes diferències salarials, totes les qüestions vinculades, per 

exemple, a la nova economia col·laborativa i com això pot ajudar des d’aquesta perspectiva 

de gènere, o qüestions vinculades, per exemple, a l’impacte de la fiscalitat. Afortunadament, 

al departament tenim dones que són les més grans especialistes del país, i són dones, i les 

tenim allà ajudant-nos..., com impacta en aquestes dones. 

La moderadora 

Doncs cediria la paraula... De tota manera, hi ha una pregunta que sempre surt quan hi ha 

un debat de gènere, que es resumiria en una pregunta que ens han fet: quina conclusió 

treuen tots vostès del fet que hi hagi tan pocs homes en aquesta sessió?, que és el que sol 

passar quan hi ha un debat de gènere, no?, que la majoria sempre som dones. Senyora 

Ayuso. Sembla que sigui només una cosa entre nosaltres, sempre, que tingui poca... 

Mercedes Ayuso 

Es difícil de extrapolar... 

La moderadora 

És difícil d’extrapolar. No sé, si no volen... Ho dic perquè sempre passa: quan hi ha un tema 

de dona i economia, dona i el que sigui, la majoria sempre són dones, les interessades a 

saber per què passen determinades..., o per què no trenquem aquest sostre de vidre, i hi 

ha..., amb totes les disculpes als homes assistents, només faltaria. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Deixeu-me trencar una llança a favor d’un home que no és avui present aquí, però que té 

un paper molt important en molts aspectes, també dins el govern, que és Raül Romeva. Jo 

vaig coincidir amb ell al Parlament Europeu, i ell era el diputat més actiu i més expert en la 

comissió d’igualtat entre homes i dones. Era un dels pocs diputats homes que hi havia en 

aquella comissió, però hi tenia un paper importantíssim. I em sembla que alguns homes, 

almenys –no m’hi vull posar jo, perquè no em pertoca–, tenen un paper molt important en 

aquest sentit. 

La moderadora 

Molt bé. Senyora Jou, hi vol dir alguna cosa? 

Ariadna Jou 
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És complicat, eh? Jo crec que hi ha més d’una cosa que afecta, més d’un factor. D’una 

banda..., i això parlant amb amics meus em passa, no?, que quan és aquesta lluita feminista 

cap a la igualtat entre homes i dones..., sempre creuen que l’han de liderar les dones, no? I 

jo penso que l’hem de liderar les dones, però penso que ells també han de ser al costat, al 

nostre costat. Llavors, crec que això, de vegades, és una de les coses que volen deixar que 

la facis tu. Però, d’altra banda, també crec que hi ha molts homes que tenen falta d’interès 

en el tema. Ells no són els perjudicats. I això ho dic amb tota sinceritat, eh? Crec que hi ha 

molta falta d’interès en el tema. 

Jo tinc esperança en els homes ‘millennial’. Això també ho he de dir. Vull dir, ja es va veient, 

cada cop més, en el tema de compartir tasques de la llar o de cura dels fills... Jo els veig 

molt més disposats en tot aquest sentit. Llavors, jo poso esperança en aquests homes 

‘millennial’, i si no ja hi som nosaltres per continuar lluitant. 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Podríem fer una excepció i considerar-me quasi ‘millennial’.  

Jo crec que hi ha un altre aliat possible, que són els pares, no? És a dir, comentava amb 

algú de vosaltres que el fet de ser pare d’una nena segur que és un estímul més. Jo no vull 

que la meva filla tingui ni un mil·límetre menys d’oportunitats que el meu fill. Ni per casualitat, 

no? Pot ser una altra via d’aconseguir aquesta sensibilitat i aquesta implicació més gran, 

perquè la vocació que hi tens és absoluta, no? Tenim moltes vocacions, a la vida. Algunes 

són només temporals, com la política; d’altres són per a tota la vida, com el fet de ser pares 

i mares, que jo crec que és una de les grans palanques, potser la més gran, de la vida de 

qualsevol persona. 

La moderadora 

Senyora... 

Mercedes Ayuso 

Bien, yo también tengo mucha confianza en los ‘millennial’, porque son las personas con las 

que nos movemos en el día a día. Y es verdad. Es bueno decir que el mayor placer de ser 

profesor universitario es estar con gente joven y ver cómo realmente las generaciones, al 

cabo del tiempo, van cambiando. Y esta fuerza, ¿no?, que transmite Ariadna se ve en las 

aulas. Yo creo que hay un cambio; por lo menos se palpa algún cambio. 

De todas formas, yo creo también que para motivar esta discusión de las mujeres con este 

enfoque, Neus, que tú le estás dando podríamos hacer el mismo experimento haciendo 

cuatro hombres y ella presidiendo y hacer el mismo debate, porque así podríamos hacer 

una confrontación de qué dicen ellas y qué dicen ellos y buscar el punto de encuentro. 
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La moderadora 

Senyora Ayuso, senyora Jou, vicepresident Junqueras, moltes gràcies. Tanquem aquí, 

perquè, per qüestions horàries i perquè tots tenim responsabilitats, torno la paraula a 

l’honorable presidenta del Parlament, senyora Forcadell. 

La presidenta 

Gràcies. Bé, per cloure la sessió voldria només destacar algunes de les idees apuntades, 

no?  

En primer lloc, a part d’aquesta història tan bonica que ens has explicat, vicepresident, sobre 

el Japó, d’aquest déu que feia malvestats, que es deia Susanoo-no-Mikoto... 

El vicepresident del govern i conseller d’economia i hisenda 

Exacte! 

La presidenta 

Molt bonic per explicar la diferència.  

Jo vull destacar que has dit que la incorporació de les dones al món del treball realment va 

comportar un augment de la riquesa, no? Jo crec que estem en aquesta línia. El que passa 

és que ara hem de fer que aquesta riquesa sigui benestar i estigui ben repartida. Crec, però, 

que aquesta és la línia, no? 

D’altra banda, també estic d’acord amb el que ha dit la senyora Ayuso, que les dones portem 

l’economia a les cases, en general, i que realment invertim en salut i educació. Perquè jo 

crec que la millor inversió que podem fer precisament per la igualtat és l’educació. Amb això 

tots hi estem d’acord. 

I, després, també, la senyora Jou deia: “Hem avançat molt, però per mi no és suficient.” Per 

mi tampoc. La bretxa salarial és molt important, però realment crec que hem de treballar 

molt el tema de les responsabilitats familiars, no? Perquè és veritat això que deia el 

vicepresident de repartir les baixes per maternitat i per paternitat. Però això és una 

temporada, i després queden molts anys que la responsabilitat recau sobre la dona, no? I la 

dels familiars grans també. Per tant, no és només aquesta època, que està molt bé. Tot això 

ho hem de treballar. És a dir, si no repartim les responsabilitats familiars no ens en sortirem, 

perquè això sempre acabarà repercutint en la trajectòria professional de les dones. I, per 

tant, hem d’atacar aquí, no?  

I després dèieu aquesta idea de: “Com és que les dones no estudien, per exemple, 

telecomunicacions?” És clar, no és ni per preparació ni per capacitat. S’ha demostrat que és 

educacional i que ho afavoreix l’entorn. Fa dos mesos –no sé si ho vau llegir, em sembla 
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que en una sessió com aquesta, ho vam comentar– va sortir als mitjans de comunicació que 

hi havia unes estadístiques segons les quals fins als dotze, tretze, catorze, anys les nenes 

volen ser també bomberes, enginyeres, però que després, per temes de context, per temes 

educacionals, i fins i tot per temes familiars, que els ho aconsellen, i per temes, i això és el 

que s’ha de mirar d’evitar, fins i tot d’estudis als instituts, que també els ho aconsellen, al 

final acaben més decantades cap a lletres, no? Però fins als dotze, tretze, anys això no 

passa. Per tant, jo crec que aquí hi hem d’incidir. Per tant, és educacional; o molt 

educacional, clarament. 

I després també volia, com que aquí tots heu trencat una llança a favor dels ‘millennial’, 

trencar-ne una a favor de tots els altres homes, perquè hi ha molts homes que no són 

‘millennial’ però que també treballen per això, no? I és veritat que aquí hi ha molt pocs 

homes, però jo també he anat a algun debat científic que hi ha molt poques dones, i també 

es podrien preguntar els homes com és que allà hi ha tan poques dones. Aquesta, realment, 

és una feina i una lluita que hem de fer entre tots, no?, que hem de fer homes i dones.  

Jo sempre dic, però, i això els qui vénen a aquestes sessions habitualment ja ho saben, que 

és una lluita diària, de cada dia –de cada dia. A casa, amb la família, amb el context, amb 

el fill, amb la filla, a la feina. És una lluita diària que s’ha de fer sempre, perquè només així 

ho aconseguirem. Perquè hem de trencar molts i molts anys –molts i molts anys– d’una 

determinada educació, no?, d’una educació completament masclista. Hem de trencar molts 

anys d’història, i això només es fa treballant tots cada dia. I això és el que us dic sempre: 

treballem tots i totes cada dia amb els nens, amb les nenes, a la feina, amb el context. 

Absolutament tothom. Només així ho aconseguirem.  

Perquè és veritat que hi ha un sostre de vidre. Però és de vidre. Es pot trencar. El vidre és 

dur, però es pot trencar. Per tant, fem-ho. Aquí tenim un exemple, no?, de tres dones que 

demostren que el sostre de vidre es pot trencar, i en aquesta sala estic segura que n’hi ha 

moltes més.  

I aquestes dones segur que s’han plantejat en algun moment si agafar-ho, si no agafar-ho, 

si fer-ho o no fer-ho..., “he de compatibilitzar la meva vida professional amb la meva vida 

personal”... I han fet una tria, no? Crec que això és un exemple. I com més dones facin 

aquesta tria, més dones la faran. 

Per tant, responsabilitat de tots. Fem-ho cada dia. I, sobretot, sempre que hagueu de fer la 

tria, digueu “sí”, agafeu-ho, tireu endavant. Perquè ho fareu per vosaltres, però també ho 

fareu per totes les altres dones per a qui hem de ser un exemple.  

Moltíssimes gràcies, i us espero a la propera sessió. 

 


