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Commemoració del dia internacional de la 
dona 

Palau del Parlament, 10 de març de 2015 

La presidenta 

Bona tarda a tothom. 

Voldria saludar l’honorable consellera de benestar i família, el president del grup 

parlamentari, les diputades, els diputats, els responsables de les forces i els cossos 

de seguretat de l’estat, de la Generalitat, de l’exèrcit, alts càrrecs de 

l’administració, i agrair-los la seva presència.  

Un any més, pels volts del 8 de març, celebrem institucionalment el dia 

internacional de la dona. Abans, la consellera s’ha referit a l’acte institucional 

celebrat diumenge 8 de març al Palau de la Generalitat, un acte que se celebra, 

diria, des de fa més de trenta anys. En aquesta casa, al Parlament, només fa cinc 

anys; abans no s’havia celebrat mai. Quan vaig arribar a la presidència de la 

cambra, vaig pensar en el que podia fer diferent dels meus antecessors, i una de 

les idees va ser aquesta. Mentre calgui commemorar el 8 de març, per què no fer 

alguna cosa? I no és pas que entrem en competència..., perquè no ha estat això en 

absolut, sinó que és una altra veu la que fa possible, la que celebra aquest dia al 

Parlament. 

I quan ens ho vam plantejar, volíem fer una cosa diferent i amena, i el que avui 

hem fet ja ho vam fer la primera edició, que és convidar en primer lloc una 

periodista, avui Montserrat Besses i cinc dones de diferents edats i de diferents 

mons, i l’experiència va sortir bé, i després vam preguntar si realment havia 

agradat, si havia anat bé, si valia la pena continuar, i l’any següent, tot i tenir els 

nostres dubtes, vam continuar.  

El tercer any ja no vam tenir dubtes..., vam pensar que si havia funcionat i, a més, 

les dones protagonistes s’havien sentit bé, l’objectiu era aquest i valia la pena 

repetir-ho. I avui som aquí per cinquena vegada, i he dit això al principi, perquè 
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com que tindrem eleccions el 27 de setembre i hi haurà un nou Parlament, doncs 

no sé si hi haurà nova presidenta o nou president, però almenys que qui vingui faci 

el que jo he fet, que molts actes que en faig la setena, la vuitena edició o la 

vintena, els faig perquè els meus antecessors els van fer, i per respecte, per 

simpatia, per allò que ets el meu antecessor o la meva antecessora, doncs demano 

─i aquí tinc moltes cares conegudes de diputades i diputats que segur que ho 

recordaran─ que es pugui repetir i que això es converteixi en una edició continuada 

any rere any. 

Un dia com el d’avui (encara que avui sigui 10) volem retre homenatge, valorar i 

fer visibles els milers de dones que, silenciosament i de manera invisible, fan 

funcionar diàriament aquesta societat, les nostres famílies, les empreses i les 

comunitats. Vull donar les gràcies especialment a la periodista Montserrat Besses, 

que ens ha emocionat amb el seu pòrtic i ens ha parlat de la família. A vegades 

parlar de la família era una cosa que feies en veu baixa, ara ja no, però durant un 

temps era així. No es considerava que fos tan important, quan realment el que 

aprens a la família, la motxilla de què sempre he parlat als meus quatre fills, és el 

més important que tens a la vida; és el que et fa pensar com veuria la teva mare, 

el teu pare i els teus germans els que estàs a punt de fer, si et criticarien o no. I jo 

crec que el pòrtic que has fet ha estat un homenatge a la teva família, a totes les 

famílies, perquè els devem molt i els devem, sobretot, el que cada una de vosaltres 

ha explicat avui aquí. 

Vull donar les gràcies, també, a les joves intèrprets del Conservatori del Liceu, que 

després ens oferiran un recital de peces de compositores noucentistes catalanes, al 

final de l’acte, i a les protagonistes d’aquesta cinquena edició del dia internacional 

de la dona, la Josefina, la Laia, la Sònia, l’Elisabet i la Txell, que han volgut 

compartir amb tots nosaltres el seu testimoni de vida i que, juntament amb les que 

ho han fet en edicions anteriors, ens permeten anar teixint una gran xarxa de 

dones amb una història comuna d’afirmació i de superació, que ens donen 

arguments per afirmar que en bé de tots la història també ha de ser nostra, també 

s’ha d’escriure en color violeta, si volem créixer com a país i si volem que la nostra 

societat valgui realment la pena. 

És important que ens fem ben presents, que propiciem la visibilitat de la força i del 

potencial de les dones en tots els àmbits, fins i tot en els que tenien vetats fins fa 

no gaire. Recordem, per exemple, l’àmbit de la justícia o l’àmbit de la medicina, dos 

mons que fa cinquanta anys eren masculins al cent per cent. Ara no, i després en 
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donaré dades, o l’àmbit de la policia o de l’exèrcit, que estava prohibit, no podien... 

Ara ja som un 15 per cent, però també hem de ser presents en els àmbits que 

encara ara se’ns resisteixen, com les TIC o les enginyeries, tal com el feble 

protagonisme femení al Congrés Mundial del Mòbil, l’MWC, de fa poc certifica. 

També en tinc dades. 

Es tracta de valorar els avenços que hem anat fent a la nostra vida diària, la nostra 

activitat pública, la nostra activitat privada, les relacions familiars, la feina i l’estudi. 

No ho hem tingut fàcil, encara patim resistències, obstacles, rigideses que ens 

impedeixen viure i créixer en plenitud i igualtat efectiva. A tall d’exemple, podríem 

referir-nos al que ha dit abans la consellera, una dada summament injusta, les 

dones guanyen un 19 per cent menys que els homes, i aquesta discriminació 

salarial s’acaba traduint en les prestacions d’atur i les pensions, a vegades, un 31 

per cent més baixes. 

Vull, en aquest moment, destacar les dades que ens fan tenir un cop l’any l’estat de 

la situació. Primer, les dades estadístiques, unes dades en què guanyem. Els homes 

tenen una esperança de vida de fins a 79,5 anys, les dones, 85; bé, guanyem. La 

població de Catalunya és de quasi 7 milions i mig de persones. En aquest moment 

hi ha quasi 130.000 dones més, també guanyem. Un tema en què perdem tots: 

fertilitat, reproducció, maternitat. A la radiografia de la família a Europa, Espanya, i 

també Catalunya ─que fins i tot està una mica per sota─, és la número 26 de 28 

països ─la número 26 de 28 països. França, el Regne Unit, Noruega i Suècia estan 

entre els sis primers. A Espanya, la dona fèrtil té 1,32 fills; ho deixo aquí. 

Feina. Del 2007 al 2014, en plena crisi econòmica, el nombre de dones autònomes 

va créixer un 11,3, i en el mateix estudi diuen que va ser per moltes raons, però 

una és molt clara, la crisi les ha fet sortir de casa, repensar-se la vida i ajudar. 

L’ocupació femenina és del 46 per cent, està gairebé nou punts per sota de 

l’ocupació masculina, i el treball a temps parcial és molt superior en les dones que 

no en els homes, un 23 per cent de treball a temps parcial contra un 8 per cent. 

I la taxa de desocupació, a Catalunya, és el 20 per cent. En aquest sentit, vull 

recordar que la setmana passada aquí, al ple del Parlament, vam llegir una 

declaració institucional aprovada per tots els grups parlamentaris sobre la bretxa 

salarial i sobre la necessitat d’igualtat salarial d’homes i dones. Com he dit abans, 

les dones guanyen un 19 per cent menys i, a partir dels 45 anys, la dona pateix 

més encara aquesta discriminació salarial, que arriba a un 30 per cent. 
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Fa pocs dies vam celebrar aquí a Barcelona el Congrés Mundial del Mòbil. Les dades 

que es donaven l’any passat no s’han fet igual aquest any; per tant, no puc fer una 

comparativa, però sí que puc repetir una mica el que l’any passat ja havia passat. 

Visitants, l’any passat 85.000, enguany 93.000. Sembla que, d’aquests visitants, el 

18, 20 per cent eren dones, la resta, homes. L’entitat que organitzava l’MWC va fer 

una mena de document oficial que concretava el percentatge d’assistents que eren 

dones i venia a dir, també, que hi havia una ràtio de cinquanta homes per cada 

dona. Durant els dies de l’MWC se celebren conferències i debats que posen en 

relleu l’estat de la indústria de les telecomunicacions, i va quedar palès que menys 

del 20 per cent dels llocs d’alta direcció els ocupen dones i que en 3 de cada 4 de 

les empreses analitzades les dones representen menys del 40 per cent de la força 

laboral. El ‘raport’ posava de manifest que hi ha molt poques dones que treballin en 

el sector de les TIC, però s’atrevien a pronosticar un canvi a mitjà termini perquè 

advertia un augment del nombre de joves interessades en una carrera digital. 

El món judicial. Ho repeteixo cada any i, per tant, alguns de vostès ja ho han 

sentit, però crec que és important repetir-ho. L’any 70 no hi havia ni una sola 

jutgessa, no hi havia ni una sola jutgessa; les dones no en podien ser, no se’ls 

permetia fer oposicions l’any 1970. En aquest moment, tenim el 62 per cent de 

jutgesses, les menors de 30 anys són un 66,7 per cent i les majors de 61, un 18,5. 

Per tant, en el nivell mitjà, la majoria són dones. A dalt de tot encara no han 

arribat. Al Tribunal Suprem, per exemple, on hi ha 80 magistrats, només hi ha 11 

magistrades, però això sí que és qüestió d’anys, passaran vint anys i tindrem dones 

a tot arreu, almenys en aquest àmbit. 

El mateix a l’àmbit de la sanitat. Fa cent anys va obtenir el títol de medicina una 

doctora, la doctora Aleu. Ara, el 60 per cent dels metges són dones i també ho són 

el 68 per cent dels alumnes de les facultats de medicina. Ara bé, només el 14 per 

cent són caps de servei i el 17 per cent són catedràtiques; 6 de cada 10 titulats 

universitaris són dones, però només 11 dels 77 rectors ho són i un 15 per cent de 

catedràtiques. 

En política anem millor, no gaire, però anem millor. Al món local tenim 151 

alcaldesses de 947, un 14, 15 per cent; regidores, un 32 per cent; al Parlament, 

l’any 80 hi havia 7 diputades, el 2015 en tenim 57, el 42,2. Al Congrés dels 

Diputats hi ha 147 diputades de 350 diputats, un 42 per cent, i al Senat, un 33,4 

per cent. Al Parlament Europeu inaugurat ara no fa ni un any, hi ha 37 per cent de 

dones eurodiputades i podríem seguir amb moltes dades, però vull acabar amb dos 
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o tres apunts, un com a anècdota. En un article d’opinió vaig trobar el següent: 

imaginem que un extraterrestre volgués conèixer els humans i per això fes un cop 

d’ull a un diari, el que fos, secció per secció, nacional, internacional, economia, 

cultura, esports. Arribaria a la conclusió que l’espècie humana està composta per 

un 85 per cent d’homes i un 15 per cent de dones, la proporció habitual entre els 

protagonistes de l’actualitat. Abans alguna de vosaltres ho deia: els tertulians, els 

periodistes, els mitjans de comunicació, les cares visibles, les empreses, aquelles 

fotografies que jo dic en blanc i negre, del pont aeri o bé d’altres. 

La conciliació és l’assignatura pendent i és cert que si no hi ha un acord entre la 

parella no tindrem conciliació, ara bé, és un tema pendent de l’agenda política 

també, perquè alguna cosa podríem fer i alguna cosa hem de fer. No pot ser que 

l’any 2013 en una empresa hi hagi un 97 per cent de dones que demanen reducció 

laboral per a la cura dels fills i només un 2,5 per cent d’homes ─parlo del nombre 

de permisos que es demanen. Si continua aquesta proporció, no tindrem 

conciliació. 

I parlo d’un tema que preocupa, un tema sobre la violència de gènere, però, 

sobretot, sobre una enquesta recent, feta a joves d’entre 15 i 29 anys. En aquesta 

enquesta, el que és més evident és que entre els joves el nivell de rebuig global de 

la violència masclista i de les seves expressions més clares, com la física o la 

psicològica, és gairebé total i supera el registrat en altres franges d’edat en quotes 

de més del 97 per cent. Per tant, aquest és un aspecte positiu; ara bé, el 33 per 

cent d’aquests joves ─un de cada tres─ considera inevitable o acceptable la 

denominada violència de control. Veuen bé, per exemple, actituds com impedir a la 

parella que vegi la seva família o amistats, o no permetre-li que treballi o estudiï, o 

vigilar-li els horaris, dir-li, en definitiva, el que pot fer i el que no. Crec que és un 

element a tenir molt en compte, en la formació, en l’educació, a les escoles, a la 

família; tots tenim responsabilitat sobre aquest aspecte. I potser ja fa un parell 

d’anys o tres que van sortint dades en aquest sentit. Si m’ho arriben a dir fa deu 

anys no m’ho hauria cregut, perquè pensava i penso que fem molt en temes 

preventius, però potser no fem prou i aquest és un element a tenir en compte. 

I no vull seguir amb les dades, tot i que penso que és bo donar-ne unes quantes, 

tenir el nostre estat de la situació.  

Ara, voldria fer un comentari de dos actes que han tingut a veure, indirectament, 

amb el 8 de març, que s’han celebrat al voltant del 8 de març, i que crec que és bo 
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fer-hi referència. El primer va tenir lloc aquí, ara fa potser deu dies; va ser l’acte de 

lliurament del premi Constructors de Pau, que fem des de fa quatre anys o cinc. És 

un premi que es lliura a persones o entitats que han lluitat per la pau, que han 

treballat pel desarmament. Enguany el premi ha recaigut en una entitat centenària 

creada el 1915  que va reunir a l’Haia 1.200 dones de tot el món que, davant de la 

primera guerra mundial, es van aplegar per debatre la necessitat de la pau i per 

demanar als països neutrals que fessin el que fos i estigués a les seves mans 

perquè no hi hagués guerra. I el premi d’enguany Constructors de Pau es va lliurar 

a la Lliga de Dones per la Pau i el Desarmament, que el mes de maig celebra els 

cent anys d’aquella primera reunió que van tenir a l’Haia. Mitjançant aquesta 

entitat, es premiava el feminisme internacionalista i pacifista i les seves aportacions 

a la humanitat. 

L’altre acte ─la consellera ja s’hi ha referit─, és la medalla d’or que la Generalitat va 

atorgar ahir a la senyora Neus Català, lluitadora tenaç pels drets i les llibertats, 

exiliada arran de la guerra civil espanyola, deportada durant la segona guerra 

mundial, internada en dos camps de concentració, va sobreviure i va prometre que 

no callaria i que mantindria la memòria per totes aquelles dones i homes que van 

patir l’exili, l’extermini i la mort. També ha estat una gran defensora de la igualtat 

de les dones. Carme Martí, l’encarregada de fer la glossa de Neus Català arran de la 

concessió de la medalla d’or, ens va explicar que quan tenia catorze anys ja  

treballava al camp, a pagès, i cobrava un sou, i que a aquella edat ja va fer vaga 

perquè va veure que el que li pagaven era menys que el que pagaven als nois que 

treballaven amb ella. Parlo del 1929. Per tant, paciència, perquè som al 2015... 

Neus Català va rebre la medalla per moltes coses, però també per la seva lluita a 

favor de les dones. 

Malgrat el molt que hem avançat, queda camí per recórrer, però, sobretot, queden 

encara moltes dones amb noms i cognoms que, en diferents aspectes de la vida 

privada i pública, han vist minvades les seves possibilitats i han vist qüestionats la 

seva vida, la dignitat, la integritat i el futur. Totes aquestes dones mereixen ser ben 

presents en el nostre acte, i és per això que voldria expressar un record especial 

per les dones que encara avui són maltractades, físicament o psíquicament, 

assassinades, un record emotiu acompanyat del nostre compromís solemne de 

continuar lluitant sense treva contra la violència de gènere. 

Més que mai, i vaig acabant, hem de ser proactius en polítiques de promoció de la 

igualtat, l’equitat i la conciliació. La campanya del govern ‘Tu mous fitxa’ ens 
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interpel·la, i té per objectiu promoure la reflexió al voltant del concepte d’equitat, 

d’equitat de gènere, adaptant la norma jurídica a cada cas concret. Hem de saber-

nos fortes i reconèixer i fer que reconeguin el paper que hem tingut i tenim les 

dones en la gestió del nostre present col·lectiu, sobretot en un context de greu crisi 

com el que hem viscut. 

Com sempre, les dones han estat a peu de carrer, a les llars, als llocs de treball, en 

infinitat de voluntariats. Hi ha hagut dones que han salvat la situació, que han 

apuntalat la cohesió social, sovint sacrificant la seva promoció professional i les 

seves perspectives laborals. Han fet de matalàs de la crisi, han repensat la seva 

vida laboral. La directora executiva d’ONU Dones, de l’Organització de les Nacions 

Unides, en el seu missatge per al dia internacional de la dona del 2015, instava els 

països a fer el pas per la igualtat de gènere amb un progrés substancial fins al 

2020, marcant com a objectiu aconseguir un planeta 50/50, amb el benentès que 

treballar per l’apoderament de les dones era treballar per l’apoderament de la 

humanitat. Per això, permetin-me que, per acabar, els proposi que tots plegats 

apostem per l’esperança i, així, treballem perquè el país renovat que volem 

construir sigui un país sensible i equitatiu, que creï les condicions per la igualtat 

efectiva entre dones i homes, sigui, en definitiva, una Catalunya 50/50, digna, 

avançada, lliure i justa. 

Moltes gràcies. 

 


