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Sessió ‘Dones al món rural i marítim, motors de 
progrés’, dins el cicle ‘La igualtat de dones i 
homes, un repte de país’ 

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017 

Quin goig, tantes dones. Bé, consellera, ponents, moderadora, diputades, diputat, 

representants del cos consular, senyores i senyors, amigues i amics, estic molt –

molt– satisfeta de veure que avui hi ha tanta gent. Vull fer una salutació especial als 

qui heu vingut en autocar de la Catalunya central i Girona, cosa que vol dir que 

aquest acte desperta molt d’interès. També sé que un altre grup ha fet una visita al 

Parlament. Espero que us hagin tractat bé; en aquesta casa sempre tractem molt bé 

la gent que ens visita. 

Estic realment molt contenta que avui siguem aquí tantes dones per parlar d’aquesta 

problemàtica de la dona al món rural i marítim.  

Avui fem la vuitena sessió del cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte 

de país’. Ja sabeu que durant tota la legislatura hem treballat aquest tema. És a dir, 

per nosaltres la igualtat efectiva és un repte de país. Sabeu que tenim una llei, la llei 

per la igualtat efectiva de dones i homes, que es va aprovar la darrera legislatura, 

però també sabeu que, realment, la igualtat encara costa molt i estem molt lluny 

d’aconseguir-la. 

En cada sessió d’aquest cicle parlem amb un conseller o una consellera per saber el 

punt de desenvolupament de la llei en l’àmbit que li competeix. És a dir, què fa cada 

conselleria per tirar endavant la llei. Avui tractem de la dona al món rural i marítim, 

un dels sectors, com sabeu, amb més desigualtat. Per tant, ens hem de preguntar 

què hi passa, com és que hi ha tanta desigualtat, quines dificultats hi ha, quins 

reptes, per què costa tant avançar, abans ho comentàvem, en aquest sector. Encara 

hi ha una altra pregunta, però, que crec que és més important: aquest sector, es pot 

permetre no tenir el punt de vista de la dona? És a dir, es pot permetre no tenir les 

aportacions que com a dones podem fer-hi? És més: el país, es pot permetre no tenir 

les aportacions que les dones podem fer en aquest sector? Aquesta absència de la 

dona en el sector és la realitat, fins ara ha estat així. Però hem de canviar aquesta 

situació, i per això som aquí. 
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Precisament, a la conselleria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació van fer el 

programa de dones del món rural i marítim 2016-2020, que analitza la situació del 

sector per veure com hi podem incidir per avançar. I, realment, les dades que ens 

dóna són preocupants. Per exemple, ens diu que el 85 per cent de la mà d’obra 

assalariada del sector rural són homes i que a més a més no es veu que això es pugui 

corregir a curt termini, perquè la majoria d’alumnes que es matriculen a les escoles 

de capacitació agrària són homes. El mateix passa amb totes les cooperatives, també 

ho dèiem abans: de les tres-centes que hi ha al país, només quatre són dirigides per 

dones. Per cert, aquí en tenim una. I al sector marítim, igual: les dones són el 3 per 

cent de tot el sector. 

Aleshores, aquesta és la situació real. Com la podem canviar? Què podem fer? Avui 

som aquí per parlar-ne, i tenim el goig de tenir quatre dones d’aquests sectors que 

amb les seves experiències i el seu exemple ens poden ajudar. Tenim també entre 

nosaltres la senyora Mariona Bassa, que moderarà l’acte, i, evidentment, la 

consellera d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. Crec que aquestes dones 

són un exemple que estem tan o més capacitades que els homes per desenvolupar 

qualsevol tasca. Qualsevol. Elles, amb el seu exemple, ens ho demostraran.  

Vegem, doncs, què podem fer. Sempre parlem de problemes. Doncs a veure si avui 

parlem de solucions, de què podem fer per solucionar aquesta problemàtica. Per això 

som aquí. 

I espero també les aportacions de totes les persones presents perquè ens ajudin, 

perquè això ho hem d’arreglar entre totes i tots.  

Sense més dilacions, passo la paraula a la senyora Mariona Bassa, que moderarà el 

debat. 

---------- 

Bé, abans de res, vull disculpar-me pel fet que l’acte acabarà tard, perquè ha 

començat tard. Havia d’haver demanar disculpes al principi, però com que he vist la 

sala tan plena m’he emocionat i no me n’he recordat. Per tant, em disculpo ara. 

Vull donar les gràcies a la Mariona per haver acceptat conduir aquest debat i haver-

ho fet tan bé, i, naturalment, a les quatre participants, que ens han demostrat que 

les dones... Dèieu que si se’ns resol el tema de la maternitat ens menjarem el món. 
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Jo crec que vosaltres ja us el mengeu. Us vull donar les gràcies per ser aquí i per la 

feina que feu. I també vull agrair al departament, consellera, que ens hagi ajudat a 

organitzar aquest acte i que ho hagi fet tan bé. La prova és que hi ha moltíssima 

gent. Per tant, gràcies també al departament. 

Les dones del món rural tenen els mateixos problemes que les de ciutat. És a dir, el 

problema de la desigualtat és a tot arreu igual, malauradament. El que passa és que 

al món rural la desigualtat és més greu, i al món marítim ja és dramàtica. 

La consellera, però, ho ha dit: “Hem de ser la palanca de canvi.” I jo sempre en poso 

un exemple; les que em coneixeu ja me’l deveu haver sentit. És el del món casteller. 

Vam començar a fer castells el segle XIX. El segle XX gairebé no van avançar. Sabeu 

quan va avançar, el món casteller? Quan va incorporar les dones. És a dir, quan han 

començat a fer castells de vuit, de nou i de deu? Quan les dones s’han incorporat als 

castells. Perquè, per què s’han pogut fer castells de deu? Perquè les dones són més 

primes, pugen més, són més àgils. Els homes mai no havien volgut que hi hagués 

dones, al món casteller. Ara que s’hi han incorporat, però, reconeixen que gràcies a 

elles els castells han millorat. Doncs això passa en tots els àmbits. Jo crec que aquest 

exemple ens ha de servir, perquè el món casteller era un món molt tancat –era un 

món molt tancat. No hi volien dones, però hi va haver unes pioneres que van lluitar 

per ser-hi. I, finalment, els homes es van adonar de la importància que hi hagués 

dones. Això, però, és cultural. De fet, també hi havia homes que ho veien. És a dir, 

no ho van fer elles soles, sinó que també les van ajudar. Aquest és un exemple que 

la igualtat l’hem de fer entre totes i tots. El més difícil és canviar la mentalitat. Aquest 

és el problema. Això que no s’estranyessin de veure la Núria portant una màquina és 

el que hem de treballar.  

És clar, la Montse ha dit una cosa molt important. Al món rural, què hi passa? Que, 

malauradament, hi ha molts menys serveis que no al món urbà, i, per tant, per 

exemple, totes les persones que s’han de cuidar les cuiden a casa. És a dir, han de 

fer un esforç més gran. Per tant, al món rural la problemàtica familiar, per exemple, 

hi és agreujada. És una problemàtica que és a tot arreu, però al món rural hi és 

accentuada. I la Montse també ha dit: “A mi em van proposar de ser presidenta, i jo 

vaig dir: ‘Sí, no hi tinc cap problema.’” Aquesta, és la resposta: “No hi tinc cap 

problema.” Jo sempre dic que diguem que sí al que ens ofereixin. Aquest n’és 

l’exemple. 
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I penso que l’exemple de l’Elisabet, digui el que digui, és un exemple per a totes. És 

un exemple de tenacitat, de lluita. Ella ha dit: “Els quinze anys que vaig passar al 

mar van ser els més feliços de la meva vida.” Doncs, bé, jo crec que, com a societat, 

com a país, hem d’aconseguir que les dones, com l’Elisabet, puguin desenvolupar el 

seu somni. És a dir, hem de fer que en aquest país qualsevol persona pugui ser el 

que vulgui i que el fet de ser dona no sigui cap fre per a res. Si no aconseguim això, 

haurem fracassat com a país. I per això ho hem d’aconseguir. I per això jo li he dit: 

“Escolta’m, fem un sindicat de dones pescadores.” Bé, de dones i homes, perquè 

sense els homes no ho aconseguirem, tampoc. Estic segura que hi ha homes que ho 

veuen i que hi donarien suport. És aquest tema cultural que deia abans, però; el 

tema de canviar la mentalitat. És contra això, que ens hem de rebel·lar. Com a 

societat, com a país i com a dones. Elisabet, tindràs el suport dels sindicats. N’estic 

segura. I de les institucions, i de moltes altres dones. Per tant, no renunciïs al teu 

somni, lluita. Amb el teu exemple ens has ajudat, ens has obert els ulls, i t’ajudarem, 

perquè tots hem de treballar perquè dones com tu puguin tirar endavant. 

Per tant, hi insisteixo, i sempre acabo dient el mateix: diguem sempre que sí a tot el 

que ens ofereixin, absolutament a tot, perquè estem capacitades per fer qualsevol 

cosa, i vosaltres en sou l’exemple. Fem com la Montse: “Sí, no hi tinc cap problema.”  

Ho hem de fer per nosaltres, però sobretot per les generacions futures, per les 

nostres filles, i també per les nostres germanes i les nostres mares. Ara podem 

canviar-ho, tenim una oportunitat per, entre tots, fer aquesta societat i aquest món 

millors. 

Moltes gràcies, doncs, a tothom per ser aquí. I us animo a fer cada dia aquest pas, 

aquest pas de no renunciar a res, perquè un petit pas de tothom cada dia segurament 

farà aquest gran canvi que totes volem.  

Moltíssimes gràcies. 


