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Una vintena de dones de diferents àmbits parlen per a Presència
sobre com construir una societat realment paritària

Cada dia és 8 de març
Les dones reunides per Presència a l’hemicicle del Parlament de Catalunya. JOSEP LOSADA

Pepe Beunza 
“Els exèrcits són
una amenaça per
a la seguretat”

Temporada
de premis 
Repassem els vestits
exhibits per actors i
actrius en les gales

dels principals
premis de cinema

SETMANA DE LA
FORMACIÓ I EL
TREBALL
Especial sobre la gran cita
del món educatiu que s’ha
de celebrar del 7 al 13 de
març a Fira de Barcelona

 Monogràfic

La nova roba
intel·ligent 
Els teixits funcionals i la roba
intel·ligent són la clau per a
la pròxima revolució en la
nostra vida diària

El fotògraf
de la
Caputxinada 
Guillem Martínez
recorda per a
Presència els fets
d’ara fa cinquanta
anys al convent dels
Caputxins de
Barcelona, que ell va
fotografiar
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IRENE CASELLAS

● Arran de la crisi i la feminització de la
pobresa són més vigents que mai les re-
ivindicacions feministes. Però quins són
els reptes que es plantegen per aconseguir
que la societat sigui realment paritària?
Presència ha reunit amb motiu de la cele-
bració, el 8 de març, del Dia Internacional
de la Dona Treballadora, una vintena de
dones de diferents àmbits de la societat ca-
talana que plantegen des de la seva respec-
tiva experiència qüestions com les desi-
gualtats econòmiques, socials i culturals

que encara afecten profundament el col-
lectiu femení; el sostre de vidre que impe-
deix que les dones ocupin posicions de
poder; les dificultats de conciliar vida so-
cial i personal; el desencís per veure que la
situació no millora malgrat les reivindica-
cions; i també una certa autocrítica.

La trobada es du a terme al Parlament
de Catalunya, presidida per Carme Forca-
dell, i des del primer minut es posa sobre
la taula la necessitat del lideratge de les do-
nes per poder canviar el model de societat
actual. El record de Muriel Casals, de la
mà de la vicepresidenta d’Òmnium Cultu-
ral i exdiputada Marina Llansana, serveix

per exemplificar-ho. “Va ser una mestra
en un tipus de lideratge que jo no havia
vist mai en l’àmbit polític, ja que sabia li-
derar sense imposar cap jerarquia, bus-
cant convèncer”, en opinió de Llansana.

CONVÈNCER LES DONES
El problema del lideratge de les dones és,
principalment, que no hi arriben. I que
quan hi arriben no ho tenen gens fàcil. La
catedràtica Imma Tubella, que va ser rec-
tora de la UOC entre 2006 i 2013, lamenta
que quan ocupava el càrrec hi havia com-
panyes dones que li recomanaven que per
manar actués com els homes, clavant cops

És necessari el
lideratge de les
dones, la seva
mirada, per
poder canviar el
model de
societat actual
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de puny a la taula, “quan crec que aquesta
no és la manera de fer i que precisament és
una de les coses que les dones podem con-
tribuir a canviar. Però hem de convèncer
tant els homes com les dones”.

Maria Rovira, d’Unió de Pagesos, tam-
bé situa part del problema en el fet que “al-
gunes dones manen com els homes, i hem
de ser molt més valentes i reivindicar-nos”.
Per la seva experiència sap que el paper de
la dona en el món rural és complicat i s’ha
trobat en reunions en què, tot i ser ella la
màxima responsable, els homes només
s’adreçaven a altres homes. “A més, cada
cop detecto més dones satisfetes de deixar

la feina i tornar a casa, o contentes perquè
han trobat una feina parcial de només
quatre hores. El fet biològic de la materni-
tat no hauria de condicionar tant.”

ANEM ENRERE?
La presidenta de Càritas, Carme Borbo-
nès, parla d’“una certa frenada, més que
un pas enrere” i també creu que cal que les
dones siguin valentes i es decideixin a
ocupar els espais que tenen al seu abast.
“Ens plantegem encara els mateixos pro-
cessos de presa de decisions i de lideratge
que els homes, però en el segle XXI
hem de pensar en un nou model de

El juliol de l’any passat el Parla-
ment de Catalunya va aprovar la
llei d’igualtat efectiva de dones i
homes amb el suport de tots els
grups parlamentaris. Segons la
presidenta de l’Institut Català de
les Dones, Teresa Pitarch, la llei no
es desenvoluparà sense la col·la-
boració dels agents que treballen
dia a dia en qüestions de gènere.

Una nova llei
aprovada per tots

Vint-i-una dones al
Parlament.  A dalt
d’esquerra a dreta:
Maria Rovira,
Meritxell Borràs,
Teresa Pitarch,
Anna Mercadé, Inés
Arrimadas, M.
Àngels Cabré, Ann
Soler-Pont, Isabel
Martí, Monserrat
Vendrell, Teresa
Torns i Alba García.
A sota, en el mateix
sentit: Rosa M.
Malé, Teresa
Crespo, Ada
Parellada, Carme
Lluveras, Carme
Forcadell, Isabel-
Clara Simó, Imma
Tubella, Carme
Borbonès, Marina
Llansana i Anna
Gabriel. JOSEP LOSADA

Les dones han de
reivindicar-se, el
problema és que
moltes, quan
arriben al poder,
manen com els
homes

Presència reuneix una vintena de dones de
diferents àmbits de la vida catalana per
acotar els reptes que es plantegen en la
construcció d’una societat realment paritària
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societat diferent de la que hi ha hagut
fins ara, que ja veiem on ens ha portat.
Potser amb una mirada de dona, amb una
altra sensibilitat, ho podrem fer una mica
millor.”

QUANTITAT I QUALITAT
Pel que fa a l’objectiu de la paritat, la dipu-
tada de la CUP Anna Gabriel matisa que
aquesta no és només una qüestió quantita-
tiva sinó sobretot qualitativa, que exigeix
garantir una participació en la presa de
decisions en igualtat de condicions tant
per a les dones “com per a la resta de sub-
jectes socialment oprimits”. “En el cas de
les dones això vol dir que qualsevol deci-
sió que ens afecti (de caire econòmic, polí-
tic, social...) haurà de comptar inexcusa-
blement amb la veu de les dones”, afegeix.

L’escriptora Isabel-Clara Simó, per la
seva banda, veu amb preocupació el fet
que el moviment feminista sembli anar
enrere. “Pel que em diuen, les nenes tor-
nen a voler-ho tot de color de rosa i les
empreses de vestits de núvia van millor
que mai”, afirma. “També em preocupa la
mort imminent de la nostra llengua, i les
dones com a educadores hem de jugar un
rol important per evitar-la. Com també
hem d’intervenir per canviar una societat
que rebutja les migracions, tot i trobar-nos
en un moment de descens de la natalitat.”

Sobre la voluntat de les dones d’aconse-
guir realment la igualtat, l’entrenadora de
bàsquet Carme Lluveras es mostra un
punt escèptica. “És una mica cansat estar
parlant contínuament d’aquest tema. En el
fons no tinc tan clar que les mateixes do-
nes, o com a mínim no totes, vulguin can-
viar les coses.” Lluveras reivindica el prag-
matisme del món de l’esport i diu que pri-
mer de tot cal reconèixer els errors. “Les
dones són majoritàriament les responsa-
bles de l’educació de la mainada, i alguna
cosa es deu estar fent malament quan no
s’avança prou”, afirma. Coincideix amb
ella la directora de la Fundació Joan Miró,
Rosa Maria Malet, que en un to més quo-
tidià i domèstic adverteix que les mares
“haurien de fer entendre als fills i a les fi-
lles quines són les responsabilitats i com
s’han de compartir”.

“EDUCACIÓ, EDUCACIÓ I
EDUCACIÓ”
Aquesta és la resposta de la consellera de
Governació a la pregunta sobre què cal fer
per trencar els estereotips sexistes de la
nostra societat. Una resposta que tothom
comparteix. “Tot comença en l’educació
–afegeix Borràs– i allò que aprenem al
llarg de la nostra vida, i especialment en la
nostra infantesa i joventut, ens marca com
a persones. Per tant la millor manera de
posar fi al sexisme és aprendre que homes
i dones som iguals i hem de tenir les ma-
teixes oportunitats.” Per a la consellera, és
imprescindible que es desenvolupin políti-
ques de conciliació de la vida laboral i per-
sonal. “Hem de fer evolucionar el nostre
estat del benestar vers la nostra nova reali-

tat social. Avui vivim en una societat on
homes i dones sortim a treballar. És la
nostra realitat social. I en aquest aspecte
ens cal mirar més cap al nord d’Europa”,
afegeix. En aquesta línia, la diputada de
Ciutadans Inés Arrimadas també lamenta
que hi hagi rols i estereotips tan arrelats a
la societat que són un llast per aconseguir
la igualtat, “com per exemple els prejudicis
sobre la poca capacitat de les dones per
desenvolupar càrrecs de responsabilitat o
la patrimonialització de les càrregues fa-
miliars”.

Qui viu de prop els problemes de con-
ciliació familiar és la cuinera Ada Parella-
da. “En el món de l’hostaleria la concilia-
ció no és difícil, és pràcticament impossi-
ble, tant per a les dones com per als ho-
mes. L’abandonament de les dones en el
moment de la maternitat és sistemàtic, pe-
rò això no és cap crítica”, assegura. Parella-

da es pregunta si moltes dones joves no
deixen la feina com a resultat de ser elles
mateixes filles de dones treballadores.
“¿Pot ser que les seves pròpies mares, les
àvies, els recomanin que es quedin a casa
perquè creuen que en definitiva el que tro-
baran al món laboral remunerat no les
compensarà prou per renunciar a viure de
primera mà la maternitat?”, planteja.

CANVIAR EL CONCEPTE D’ÈXIT
La sociòloga Teresa Torns va un pas més
enllà i creu, en relació a la promoció pro-
fessional de la dona, que efectivament
moltes arriben a la conclusió que no val la
pena. “I potser ens hauríem de replantejar
aquesta visió de l’èxit que tenim i que és
una visió masculina, en què l’èxit es valora
en funció del temps que s’inverteix a la fei-
na.” Torns creu que en una societat cada
cop més envellida s’ha de donar impor-

Les dones són
majoritàriament
les responsables
de l’educació de
la mainada i
alguna cosa es fa
malament quan
no s’avança prou
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tància al treball de cura. També afegeix
que el model dels homes i de totes aquelles
persones que viuen un projecte masculí de
vida –acceptant que algú altre els cuidi a
ells i als seus fills i familiars– no hauria de
ser un model de referència, tot i que mol-
tes dones joves s’hi queden atrapades. “Si

aquest punt no es posa en evidència i no es
proposa que tota la ciutadania ha d’assu-
mir les seves responsabilitats de cura, cosa
que vol dir saber cuidar de si mateix i dels
altres al llarg de tot el cicle de vida, sense
generar més desigualtats socials, serà difí-
cil que les coses canviïn”, conclou.

RESPONSABILITAT COL·LECTIVA
Una de les veus més discrepants de la tro-
bada al Parlament va ser la de l’editora Isa-
bel Martí, que va reconèixer no sentir-se
còmoda “sobrevalorant constantment la
meva vida pel fet de ser dona”. “Els meus
reptes són el producte de tot el que sóc
com a persona, entre d’altres coses, dona”,
va dir.

Com a contrapunt, l’opinió d’Alba Gar-
cía, del sindicat Comissions Obreres, de-
fensant que és un error col·locar la respon-
sabilitat de la igualtat o la desigualtat a ni-
vell individual. “Totes les dones hauríem
de poder escollir si volem ser mares o no.
Davant les desigualtats actuals, hem de fer
entendre que la sostenibilitat de la vida, és
a dir, que hi hagi pròximes generacions,
no és només una responsabilitat de les do-
nes, és una responsabilitat pública col·lec-
tiva”, reclama la sindicalista.

“Necessitem una socie-
tat paritària i en cinc
anys no s’ha fet res”. Ai-
xí de contundent es va
mostrar Anna Mercadé,
directora de l’Observa-
tori Dona, Empresa i
Economia de la Cambra
de Comerç de Barcelo-
na en la trobada al Par-
lament. Després de re-

conèixer que va costar
molt pactar una llei per
a la igualtat que fos
aprovada per tothom i
que es van haver de fer
diverses concessions,
creu que ara és el mo-
ment en què el tema de
la dona ha de tornar a
les agendes polítiques.
“Hem anat clarament

enrere. Si no es fa res,
d’aquí a 10 o 15 anys
les dones seran les que
patiran realment la po-
bresa més extrema”, as-
segura. I és que la bre-
txa actual entre el que
guanyen homes i dones
–d’un 25%– augura
grans desigualtats en
les futures pensions.

“En cinc anys no s’ha fet res”

Les dones han de
poder triar ser
mares. Que hi
hagi pròximes
generacions ha
de ser una
responsabilitat
col·lectiva

Amb puntualitat
meridiana van arri-
bar les dones con-
vocades per la re-
vista Presència a
l’edifici del Parla-
ment el 23 de fe-
brer per participar
en la trobada pre-
sidida per la presi-
denta Carme For-
cadell. De manera
informal i distesa,
però sense perdre
de vista la grave-
tat de les desigual-
tats de gènere, du-
rant prop de dues
hores es van posar
sobre la taula els
temes clau de les
reivindicacions fe-
ministes, des de
les qüestions labo-
rals i salarials fins
als estereotips se-
xistes que encara
són vigents en la
nostra societat.

Un debat
necessari
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Trencar la
piràmide
professional

I.C.

La presència de la dona
en els llocs de més
responsabilitat encara
és molt reduïda

● Les dades continuen mostrant any rere
any que les dones encara són molt lluny
dels llocs de màxima responsabilitat. En
general, a les bases de moltes carreres pro-
fessionals hi ha moltes dones, però en can-
vi, a mida que augmenta l’edat, les dades
van prenent la forma de piràmide i a dalt
de tot només hi ha homes. Segons la dipu-
tada Inés Arrimadas: “Per lluitar contra la
manca d’oportunitats de les dones als llocs
millor remunerats i als càrrecs directius
hem de fomentar molta més transparència
i control per identificar situacions de dis-
criminació en les promocions o contracta-
cions i publicar estadístiques anuals de
contractació i sous dels diferents nivells je-
ràrquics.”

En opinió de la cuinera Ada Parellada:
“Malgrat que són les dones les que treba-
llen i fan la feina –en la major part dels
sectors hi ha una presència important i
imprescindible de dones desenvolupant
tasques bàsiques–, són els homes els que
dirigeixen. És com si sempre ens toqués a
nosaltres pencar com burres i a ells decidir
com senyors.” El seu àmbit, el de la gastro-
nomia, no s’escapa d’aquest model. “Quan-
tes xefs coneixeu?”, pregunta.

EL MÓN DE LA CIÈNCIA
Un altre món amb molts desequilibris és el
de les ciències, amb algunes excepcions.
Montserrat Vendrell, una de les científi-
ques catalanes més brillants, va insistir en
la trobada al Parlament que s’han de fer
canvis en positiu per aconseguir “trencar
aquest biaix inconscient que fa que moltes
dones aturin la seva carrera a partir d’una
determinada edat”. L’actual directora del
Barcelona Institute of Science and Tech-
nology –una de les principals institucions

ISABEL
CLARA-SIMÓ
ESCRIPTORA

“Les dones tenen
un rol molt
important com a
educadores. A casa
nostra em preocupa
l’esquema freudià
que tenim del
nostre propi país:
veiem Catalunya
com la mare, la que
remou els nostres
sentiments, però
continuem veient
l’Estat com el
nostre pare, com el
poder, el treball...”

MARIA
ROVIRA
UNIÓ DE PAGESOS

“Prou maquillatge i
bones paraules. Les
dones, com els
homes, necessitem
desenvolupar-nos
més enllà de l’àmbit
domèstic. El món
agrari és molt
absorbent. Les
dones que treballem
en una explotació
agrària som les que
també acostumem
a treballar per a la
família. Cal fer
visibles aquestes
tasques i garantir al
món rural els
serveis bàsics”

CARME
FORCADELL
PRESIDENTA
DEL PARLAMENT

“Evidentment
alguna cosa no fem
bé i alguna cosa
s’ha de canviar. I
aquest treball ha de
ser col·lectiu, no
individual. La nova
llei d’igualtat, que
s’ha de
desenvolupar de
manera transversal,
és una bona eina.
La família i tenir
nens no han de ser
un problema, el
problema és el
concepte patriarcal
que tenim”

ANNA
SOLER-PONT
ESCRIPTORA I
PRODUCTORA DE CINE

“Per trencar els
estereotips sexistes
cal donar exemple
diari; cal que les
dones amb poder
per contractar
prioritzin la
contractació
d’altres dones igual
de preparades que
un home; cal fer
pedagogia perquè
les nenes i les
adolescents
entenguin l’esforç
fet fins ara i que
encara som lluny de
la igualtat real”

MERITXELL
BORRÀS
CONSELLERA
DE GOVERNACIÓ

“Si observem els
Parlaments ens
apropem a la
igualtat, però si
mirem estructures
de l’Estat espanyol
la igualtat és ben
llunyana: el Tribunal
Constitucional, el
Consell General del
Poder Judicial o les
grans empreses
públiques. Aquesta
pot ser una raó per
a la independència:
construir un país
nou, igualitari a tots
els nivells”

TERESA
PITARCH
PRESIDENTA DE
L’INSTITUT CATALÀ
DE LES DONES

“Malgrat treballar
més que mai, dins i
fora de casa, les
dones no tenen ni
més autonomia
ni més qualitat de
vida. Cal posar fi al
fet d’assignar el
treball en l’àmbit
públic als homes i
els treballs de cura
a les dones, que fa
que tinguin menys
temps per a la
formació, l’oci, la
promoció laboral, la
participació...”

A les bases de
moltes carreres
professionals hi
ha moltes dones,
però a mida que
es puja a llocs de
responsabilitat
desapareixen
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científiques d’Europa, que aplega sis dels
principals centres d’investigació d’excel-
lència de Catalunya– va posar com a
exemple una reunió que havia tingut el dia
abans amb directors de centres de recerca,
en la qual el desequilibri era incontestable:
catorze homes i ella. “En el món de la re-
cerca queda molta feina a fer. Si s’avalua la
situació de la dona es veurà que fins als 30
anys o una mica més hi ha paritat, però a
partir de llavors la situació canvia.”

ESCOLES I UNIVERSITATS
La mateixa setmana que la Comissió Eu-
ropea ha alertat de la “feminització” del
món de l’ensenyament, argumentant que
hi ha massa dones mestres (més de dos
terços), la pregunta és: per què ningú aler-
ta de la “masculinització” dels llocs de di-
recció? Tal com explica Carme Borbonès,
que a més de presidenta de Càritas és doc-
tora en ciències de l’educació i ha ocupat
diferents càrrecs en el món universitari:
“En el món acadèmic, les dones dominen
en tots els nivells, primària, secundària,
superior, però en els òrgans de govern tot
són homes. En moltes escoles de primària,
on potser la majoria de la plantilla són do-
nes, si hi ha tres o quatre homes aquests
acaben formant l’equip directiu.” Per això
convida a la reflexió: “Les dones que for-
mem les bases acabem elegint els homes,
no ens elegim a nosaltres mateixes. Hem
d’entonar un cert mea culpa.”

Imma Tubella, per la seva banda, posa
sobre la taula les dades de la piràmide a les
universitats: el 52% d’estudiants universi-
taris són dones i el 48%, homes. El 40% de
noies es graduen, contra el 24% de nois. “A
la base –remarca– hi ha més professores
que professors, però a mida que es va tan-
cant el nombre de dones baixa radical-
ment, i en l’àmbit de catedràtiques només
hi ha un 17,9% de dones. Ja no diguem de
rectores. Quan jo ho era, entre el 2006 i el
2013, a Catalunya vam arribar a ser cinc
rectores de dotze. Ara ja no en queda cap.”

UN NOU ESPAI CULTURAL
Segons M. Àngels Cabré, escriptora i di-
rectora de l’Observatori Cultural de Gène-
re, els reptes per aconseguir una societat
realment paritària en matèria cultural im-
pliquen fer un examen de consciència i
admetre que “la infrarepresentació de les
dones als llibres de text, als espais de la
cultura i a la programació cultural és molt
preocupant i un mirall molt trist d’una so-
cietat malalta de desigualtat”.

Cabré reclama una cultura compartida
i paritària que reverteixi en un canvi social
real. “És una frase una mica demagògica,
però si aconseguim que hi hagi més expo-
sicions de dones al Macba ajudarem a po-
sar fi a la violència de gènere. I si afavorim
que les dones facin més cinema –a Catalu-
nya només el fan en un 9%–, tindrem més
cinema en clau femenina i ajudarem a
modificar els comportaments masclistes”,
insisteix, mentre recorda que la cultura és
un gran paraigua, un gran aparador so-

IMMA TUBELLA
CATEDRÀTICA

“Segons l’OIT,
trigarem 400 anys
a aconseguir la
paritat. Cal un nou
contracte social
sobre la
coresponsabilitat en
les tasques
domèstiques i
públiques. És la
manera d’evitar la
discriminació d’una
cultura que veu la
dona com una
persona que ha de
conciliar vida
personal i laboral i
que per això passa
per períodes de
poca productivitat”

INÉS
ARRIMADAS
DIPUTADA
DE CIUTADANS

“La igualtat entre
homes i dones no
és només una
necessitat de justícia
social; és també
necessària per
gaudir d’un model
econòmic basat en
la igualtat
d’oportunitats i el
coneixement, en què
les dones tenim un
paper fonamental.
Les societats i les
empreses més
igualitàries són les
més avançades i
competitives”

ANNA
GABRIEL
DIPUTADA DE LA CUP

“L’opressió
patriarcal és
totalment funcional
al capitalisme. És a
dir, a les dones, no
ens oprimeixen i
exploten perquè
ens tinguin mania,
sinó perquè és
necessari sotmetre
la meitat de la
població perquè es
faci càrrec de les
tasques de cura de
manera gratuïta,
així com per tenir
disponible tot un
exèrcit de reserva”

CARME
BORBONÈS
PRESIDENTA
DE CÀRITAS

“Per aconseguir la
paritat ens ho hem
de creure tots, com
a societat, no
solament les dones.
He de fer-ho
continuadament,
amb un cert to de
militància, en tots i
cadascun dels
espais públics i
privats. Insistint que
paritat no és
homogeneïtat. En la
diferència de fer
d’homes i dones
resideix la riquesa
de la petja humana”

ISABEL MARTÍ
EDITORA

“No he viscut la
meva vida pensant
si sóc dona o sóc
home, sóc moltes
coses alhora i no
les vaig destriant.
Cal fer tot el que
puguem per
corregir injustícies,
però no em sento
còmoda defensant
només els del meu
gènere. Cadascú
posa l’accent en
alguna cosa a la
vida, a mi
m’impulsa molt
més la catalanitat.
El tema de la dona
el porto incorporat”

ANNA
MERCADÉ
OBSERVATORI DONA,
EMPRESA I ECONOMIA

“Les empreses que
tenen com a mínim
un 30% de dones
en els seus càrrecs
directius van millor,
pugen fins a sis
punts la seva
rendibilitat. Les
dones no hi són
perquè ells només
es trien entre ells.
Les dones, però,
poden aportar a les
empreses factors
com ara el consens
i l’empatia, molt
necessaris, sobretot
en temps de crisi”

En el món de la
recerca científica
només hi ha
paritat fins als 30
anys o una mica
més, després tot
canvia

La poca
representació de
les dones en
molts espais
culturals és el
mirall d’una
societat malalta
de desigualtat
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cial, en què encara hi ha molt poques
dones. Posa com a exemple que només el
18% dels premis literaris se’ls emporten
dones, i que pràcticament no hi ha obres
de teatre d’autores ni compositores de
concerts. Per buscar solucions, el primer
que reclama Cabré és tenir dades: “Per ai-
xò estem impulsant que es faci un diag-
nòstic amb xifres per saber, per exemple,
quantes conferències o quantes exposi-
cions les fan dones.”

També constata disparitat en el món
cultural Rosa M. Malé, directora de la

Fundació Miró. “El món dels museus, de
la cultura... és un món molt femení, però
observant el comportament dels diferents
nuclis culturals i dels diferents centres tinc
una constatació clara: és cert que en el
moment que s’arriba a un cert punt de res-
ponsabilitat, diguem-ne de domini per
damunt de l’equip, predominen els homes.
Un home és el director del Liceu, del Palau
de la Música, del Museu Reina Sofia de
Madrid, del Museu del Prado...”

Però no es tracta de deprimir-se, tal
com explica l’escriptora i productora cine-

matogràfica Anna Soler-Pont, que recla-
ma buscar solucions i passar a l’acció.
“Una de les primeres coses que se m’acut i
que recomano és que les dones que aga-
fem el bolígraf per firmar un contracte ho
tinguem en compte. A mi em diuen radi-
cal però, a igualtat de condicions curricu-
lars, jo trio un dona”, afirma. Com a pro-
ductora, li va costar tres anys tirar enda-
vant la pel·lícula dirigida per Maria Ripoll,
Rastres de sàndal, però no amaga l’orgull
que tots els equips que hi van intervenir
estaven dirigits per dones. “Al món només

MONTSERRAT
VENDRELL
DIRECTORA DEL
BARCELONA
INSTITUTE OF
SCIENCE AND
TECNOLOGY

“S’han de
prendre mesures
positives per
posar fi a aquest
esbiaix
inconscient que
fa que moltes
dones aturin la
seva carrera en
una determinada
edat. Tenim la
percepció que
retrocedim, i hi
ha moltes coses
que s’han de
dreçar”

CARME
LLUVERAS
ENTRENADORA DE
BÀSQUET

“Cal que
intentem
millorar, amb fets
i amb actuacions
concretes, amb
lleis. Uns anys
enrere ningú
creia que la llei
antitabac
s’acabés
aplicant, però ha
estat així i molta
gent va deixar de
fumar. La millor
manera de
reivindicar és
obligar els que
manen a
entendre-ho”

TERESA
TORNS
SOCIÒLOGA

“El tema de la
bretxa salarial és
només la punta
de l’iceberg, és
un tema que ven
molt, però s’ha
deixat de parlar
d’un altre tema
molt preocupant,
que és
l’assetjament
sexual a la feina,
que encara està
molt ocult.
També s’ha de
tenir en compte
que els que
tenen el poder no
el cedeixen
fàcilment”

ADA
PARELLADA
CUINERA

“El privilegi de la
maternitat es viu
com una
amenaça i és un
dels arguments
per handicapar el
potencial. És
difícil de
compaginar, però
hauríem
d’aconseguir
reconeixement
per a aquelles
dones que opten
per gaudir de la
maternitat i
lluiten per no
perdre el tren
laboral”

ROSA M.
MALET
DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓ JOAN
MIRÓ

“Alguna cosa fem
malament les
dones, com a
mares i com a
educadores,
perquè sembla
que no sabem
explicar bé, ni als
nostres fills nois
ni a les nostres
filles noies,
quines són les
responsabilitats
en una feina o en
uns estudis, i
com s’han de
compartir”

MARINA
LLANSANA
VICEPRESIDENTA
D’ÒMNIUM
CULTURAL

“Cal ser molt
conscients de
quins rols
transmetem als
fills perquè això
els configurarà
un imaginari que
després costa
molt de canviar.
També s’hi han
de sumar l’escola
i els mitjans de
comunicació, que
tenen un paper
cabdal en la
configuració de
rols, en especial
la publicitat”

Tres moments de la
trobada de dones al
Parlament. JOSEP
LOSADA
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hi ha un 6% de directores que fan pel·lícu-
les, i les pel·lícules interpretades per dones
que no són simples comparses són només
un 10%. Per tant, quin model estem per-
petuant?”, lamenta. En la mateixa línia crí-
tica, M. Àngels Cabré hi afegeix: “Un llibre
que tracti les dones com ho fa Cinquanta
ombres d’en Grey fa més mal a la igualtat
que un terratrèmol a una ciutat.”

De manera similar, la diputada Anna
Gabriel reivindica d’entrada “posar fi al
sistema simbòlic que naturalitza el sotme-
timent de les dones”. “Cal eliminar dels

mitjans públics totes les expressions que
fan de les dones objectes o mers cossos.
M’estic referint a cartells publicitaris, pro-
grames de TV, tertúlies, vídeos musicals,
etc... on les dones apareixem com a mers
reclams sexuals en actituds i posicions que
contribueixen a crear un imaginari molt
concret”, hi afegeix.

DESIGUALTAT SOCIAL
Teresa Crespo, presidenta de la Federació
d’Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS), reconeix: “L’educació, l’entorn i el

bagatge cultural encara marquen tant que
nosaltres, que treballem per la igualtat,
també som desiguals.” Ho diu arran d’un
estudi fet entre les entitats de la federació
que demostra que en l’àmbit organitzatiu
“som com les societats mercantils, amb els
homes en els càrrecs directius”. Insisteix
que cal lluitar contra la desigualtat, però
no només la de gènere sinó totes.

“Amb la crisi ens trobem en una situa-
ció d’encara més pobresa i desigualtat so-
cial, i és cert que les dones són un col·lec-
tiu especialment vulnerable. Penso sobre-
tot en les dones grans. Un 85% de les pen-
sions no contributives són per a dones,
que potser no cobren més de 100 o 200
euros. Em preocupa molt el model social i
econòmic actual, que està acceptant
aquests processos de desigualtat tan alar-
mants”, assegura. També recorda que, a
part del sostre de vidre que impedeix
avançar en les carreres professionals, les
dones en general pateixen més l’atur, gua-
nyen menys perquè han de fer jornades
parcials i tenen més problemes per rela-
cionar-se amb el mercat laboral.

EL REPTE DE LA CONCILIACIÓ
Que les dones hagin de renunciar a una
determinada projecció professional per te-
nir cura dels fills o, a l’inrevés, que hagin
de renunciar a ser mares per no haver
d’abandonar el moment de plenitud pro-
fessional “és un fracàs global com a socie-
tat”, segons la vicepresidenta d’Òmnium
Cultural, Marina Llansana, que reclama
més valentia, més imaginació i més com-
plicitat per part de tot l’entorn, tant les ins-
titucions com les empreses. “I crec que, en
aquesta lluita, els homes hi tenen un paper
clau. Són molts els que comparteixen la
necessitat també de poder tenir més temps
per dedicar a la família. És un problema
que ens afecta a tots, no només a les do-
nes”, hi afegeix.

Precisament un dels temes que està so-
bre la taula per afavorir la conciliació és el
de la reforma horària, adequar més els
nostres horaris als dels països europeus,
on normalment es fa una pausa més curta
per dinar i la feina s’acaba abans a la tarda.
“Per què les mares han de renunciar a co-
ses per poder ser mares i els pares no? El
tema de la reforma horària és molt impor-
tant, s’ha de poder conciliar la vida perso-
nal amb la vida laboral, és un tema que
s’ha de plantejar, i ara és un bon moment”,
en opinió de la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell.

Després de reconèixer les dificultats que
va tenir com a presidenta de l’ANC per
trobar dones que puguessin participar-hi
com a voluntàries perquè no tenien resolt
el tema professional o personal, Carme
Forcadell va tancar la trobada organitzada
per Presència al Parlament apostant per un
canvi en l’estructura de valors: “Com a do-
nes hem de demanar-nos que no tanquem
els ulls davant les injustícies socials ni da-
vant les desigualtats i la falta de llibertat, si-
gui individual o col·lectiva.”

TERESA
CRESPO
PRESIDENTA D’ECAS

“Hem creat una
associació de dones
directives d’entitats
del sector social per
conscienciar la
societat que no
s’estan fent bé les
coses. Ens
preocupa molt la
feminització de la
pobresa però cal
lluitar contra totes
les desigualtats, no
només la de
gènere. No accepto
diferenciar entre
homes i dones, tots
som persones i tots
tenim les mateixes
competències”

ALBA GARCIA
SECRETÀRIA DE LA
DONA I COHESIÓ
SOCIAL DE CCOO

“Les dones no
perseguim la
equitat o la igualtat,
sinó la llibertat.
Com a dona vull un
món on no hagi
d’estar de manera
relativa amb els
homes, vull un món
que sigui el meu
món, amb llibertat
per fer i desfer, per
treballar d’una cosa
o treballar d’una
altra, on no tingui
coartats o
menystinguts els
meus drets pel fet
de ser dona”

M. ÀNGELS
CABRÉ
DIRECTORA DE
L’OBSERVATORI
CULTURAL DE GÈNERE

“La reivindicació de
la igualtat de drets
és més necessària
que mai, atès que
disposem d’una llei
d’igualtat. Si no ho
aprofitem, la
desigualtat es
perpetuarà. El segle
XXI fa vergonya que
estiguem com estem
i sembli que només
les feministes ens
posem les mans al
cap. La igualtat és
cosa de tots i totes i
és en benefici de
tots i totes”

La crisi ha
accentuat la
pobresa i les
desigualtats
socials i les
dones són
especialment
vulnerables

Les dificultats
per conciliar la
vida personal
amb la
professional són
un fracàs del
conjunt de la
societat
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Elles hi surten
perdent● L’índex d’atur de les dones està pujant,

tenen més precarietat laboral, més con-
tractació a temps parcial i sous més bai-
xos: la bretxa salarial a Catalunya, segons
dades de la UGT, és del 25,1%. A més, de-
diquen més temps a la cura i atenció de les
persones, una feina sense reconeixement.
Aquesta seria una radiografia ràpida de la
situació de la dona treballadora a Catalu-
nya, una situació que s’ha vist agreujada
per la crisi, les reformes laborals i les reta-
llades, que fan encara més difícil la conci-
liació.

“Amb l’última reforma laboral i la pre-
carització dels contractes les dones n’han
sortit molt malparades. El 90% dels con-
tractes a temps parcial són de dones, i la

Més atur, sous més baixos,
més contractes parcials i
escassa conciliació són
alguns dels greuges patits
per les dones

IRENE CASELLAS
desregularització de la jornada laboral fa
molt difícil compaginar feina i vida perso-
nal. Al final, les dones, per guanyar el ma-
teix que els homes, han de fer més feines
i/o moltes més hores”, explica Alba García,
secretària de la dona i cohesió social de
CCOO, mentre denuncia que, amb l’excu-
sa de la crisi i les exigències d’Europa,
s’han atacat precisament els espais de con-
ciliació: “Per exemple, encara estem pen-
dents d’ampliar el permís de paternitat,
que és només de dues setmanes.”

LA BRETXA SALARIAL
David Papiol, secretari de moviments so-
cials i igualtat de la UGT, hi afegeix que la
reforma laboral “es va carregar una de les
armes que teníem per vetllar per la igual-
tat: la negociació col·lectiva”. “La bretxa
salarial és molt més estreta en aquelles

La situació de la dona a Catalunya
Amb feina remunerada

població de 16 anys o més i que està treballant, ja sigui 
per compte d'altri o per compte propi

Sense feina remunerada

població de 16 anys o més que està sense feina, 
disponible per treballar i que cerca activament ocupació

1.664.100 

56,43%

HOMES

1.437.800

45,96%

DONES

329.400 

16,53%

HOMES

339.200

19,09%

DONES

Nota: Aquí no hi entren persones que fan feines no 
remunerades, com les mestresses de casa, els 
estudiants i els jubilats. Totes aquestes dades són 
de l'Enquesta de Població Activa de l'últim trimestre 
del 2015

En què treballen?

Dades del 2015 en milers de persones

1.643,3
100%

HOMES

1.434,5
100%

DONES

Agricultura
40,8
2,48%

Agricultura
7,0
0,48%

Construcció
168.4
10,24%

Indústria
167,2
11,65%

Indústria
414,9
25,24%

Serveis
1.019,1
62,01%

Serveis
1.246,1
86,86%

Construcció
14,2
0,98%

OBLIGACIONS 

DOMÈSTIQUES

4 hores diàries
les dones

2,2 hores diàries
els homes 

Un 33%
dels nois menors de 25 

anys veuen bé la 
violència de control 

envers les seves 
parelles (controlar 
vestimenta, amics, 

sortides...) 

865

71%
de les empreses 

dirigides exclusivament 
per homes

dones són les que les 
grans empreses catalanes 
haurien d’incorporar als 
consells d’administració 
per aconseguir l'equilibri 

de gènere

Font: Observatori Dona, Economia, 
Empresa de la Cambra de Comerç 

de Barcelona

A Catalunya,
segons dades de
la UGT, la bretxa
salarial entre
homes i dones és
d’un 24,9%
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empreses on hi ha representació sindical”,
diu, i hi afegeix que l’altre vessant per po-
sar fi a aquesta situació és la denúncia i
l’augment de les inspeccions. La bretxa sa-
larial és un peix que es mossega la cua.
“En el moment de tenir fills, qui es retira
de la vida laboral és la dona, perquè cobra
menys. No és un tema de formació profes-
sional, perquè actualment les dones tenen
més formació que els homes, sinó de rols
establerts”, explica Papiol.

Des de l’Observatori Dona, Empresa i
Economia, Anna Mercadé recorda que el
preu per hora de feina de les dones és un
19% inferior al dels homes, i assegura que
en el cas de les directives les diferències
s’accentuen perquè hi ha tota mena de bo-
nificacions, com ara targetes per a despe-
ses, assegurances de cotxes o serveis, que
no s’ofereixen a les dones. També explica

clusiu de les dones, sinó també dels ho-
mes. “En moltes feines, si dius que tens
fills et tanquen les portes, quan en molts
països europeus passa tot el contrari i, als
empresaris, els agraden les mares perquè
reconeixen que han desenvolupat compe-
tències com ara una millor organització i
gestió del temps”, hi afegeix Mercadé. En
aquest mateix sentit Alba García assegura
que les empreses que faciliten la concilia-
ció tenen millors resultats, però en canvi
encara hi ha empresaris que fan un ús
abusiu d’allò que permet la llei i posen les
suposades necessitats d’organització de
l’empresa per sobre del dret a la concilia-
ció. “No té sentit que una dona demani re-
ducció de jornada, per exemple, i li facin
fer torns a la nit”, remarca.

Segons les dades de l’Institut Català de
les Dones, si, a la bretxa salarial, s’hi

que en l’àmbit europeu un terç de les do-
nes amb experiència empresarial acaben
abandonant per la pressió de no poder
conciliar amb la vida personal.

INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA
“Necessitem un canvi de creences. Sembla
que els nens, els ancians i els dependents
facin nosa. El tema de les guarderies és in-
dignant. Com es pot demanar a una caixe-
ra de supermercat que potser cobra 800
euros al mes que se’n gasti 500 en la guar-
deria del nen?”, lamenta. I és que Mercadé
té molt clar que les dones s’han de poder
guanyar dignament el propi sou: “La de-
pendència econòmica comporta una de-
pendència emocional que no és bona.”

Però per desgràcia encara arrosseguem
una penalització de la maternitat, quan la
conciliació no hauria de ser un repte ex-

En les empreses
amb
representació
sindical la bretxa
salarial és més
estreta

Evolució de la població ocupada en les últimes dècadesQuè guanyen ells i què guanyen elles (2013)

HOMES

DONES

17,9%

25,1%

19,4%

CATALUNYA

24%

ESTAT
ESPANYOL

1977

1987

1997

2007

2015

HOMES DONESHOMES DONES

1.508.000

1.349.700

1.475.000

2.049.400

1.643.300

605.300

631.100

900.300

1.527.200

1.434.500

Salari brut anual mitjà

Indústria

Construcció

Serveis

27.684,30

30.713,11

26.394,42

26.705,40

20.740,55

24.789,27

22.443,85

20.190,77

Guany mitjà per hora

Indústria

Construcció

Serveis

17,15

18,23

15,60

16,91

13,94

14,91

14,34

13,80

Taxa de desocupació / Dades del 2015 segons Enquesta de Població Activa Bretxa salarial / Dades del 2013 segons l’UGT

La bretxa salarial indica 
que les dones guanyen a 
Catalunya un 19,9% 
menys que els homes 
d'acord amb les mitjanes 
del salari brut per hores. 
Es calcula tenint en 
compte les persones 
que cotitzen i sense 
comptar ni el personal 
de l'administració pública 
ni els treballadors 
domèstics o que són a 
l'estranger.

PRESÈNCIA

En l’àmbit
europeu, un terç
de les dones
amb experiència
empresarial
abandonen
perquè no poden
conciliar vida
personal i
professional
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afegeix la diferència d’hores en els tre-
balls de cura, els desequilibris augmenten
i les dones haurien de treballar 179 dies
més que un home per guanyar el mateix.
La disponibilitat per treballar depèn de
treballs, obligacions i prioritats esbiaixa-
des pel gènere. Amb relació a la doble pre-
sència, segons l’enquesta de l’ús del temps
del 2011, de mitjana, les dones dediquen
més de 4 hores al dia al treball no remune-
rat (llar i família), mentre que els homes
en dediquen la meitat (2 hores i 2 minuts).

Alba García cita les dades del quart tri-
mestre del 2015 de l’Enquesta de Població
Activa per recordar que a Catalunya hi ha
2.372 homes que ni treballen fora de casa
ni busquen feina perquè tenen cura d’al-
tres persones, mentre que la xifra de dones
en aquesta situació és de 56.821. I aquestes
dones que fan la tasca de cura encara
s’han vist més perjudicades amb les reta-
llades en l’administració pública. “Si et
carregues els serveis socials, la sanitat i
l’educació, estàs atacant les dones, però no
només com a usuàries d’aquests serveis,
sinó també perquè estàs destruint uns

llocs de treball molt feminitzats”, hi afe-
geix. Segons García, el patriarcat sempre
ha estat aliat del capitalisme, i quan aquest
es referma les dones ho pateixen. “Al pa-
triarcat, li interessa que la dona es quedi a
casa i compleixi amb les necessitats de re-
producció humana, i, al capitalisme, tam-

bé li interessa perquè així hi ha menys de-
manda d’ocupació”, conclou. En qualsevol
cas, la precarització de la dona al món la-
boral planteja un futur complicat perquè,
amb salaris més baixos, les prestacions del
futur també ho seran. “Les dones ja co-
bren un 30% de pensions menys que els

Al patriarcat, li
interessa que la
dona es quedi a
casa i compleixi
les necessitats
de reproducció
i, al capitalisme,
ja li va bé

La manifestació convocada al novembre
contra la violència de gènere a Madrid i, a la
dreta, manifestació pel 8 de març l’any passat
a Barcelona. EFE / J.L.



21PRESÈNCIA
06 - 03 - 2016

12
36

23
-1

13
09

42
®

homes, i si no es fa res, això encara anirà a
pitjor”, recorda Anna Mercadé, que recla-
ma de la societat un nou contracte social
en el tema de la paritat, insistint que es
tracta d’una qüestió transversal que afecta
tothom. “Treballar, produir i reproduir-se
és una responsabilitat de tots”, insisteix. Fi-

nalment, David Papiol lamenta que es
continuïn descuidant les polítiques de gè-
nere ens tots els àmbits, mitjans de comu-
nicació inclosos: “El més trist és que a par-
tir del 9 de març aquesta injustícia social
flagrant es tornarà a oblidar fins l’any vi-
nent.”

La bretxa salarial, en opinió de la
sociòloga Teresa Torns, és només
la punta d’un iceberg, un indicador
de la desigualtat per a les dones
assalariades amb una millor posi-
ció. Per aquest motiu també recor-
da totes aquelles que treballen en
situació precària, en l’economia
submergida, “principalment les do-
nes immigrants, avui en dia”.
Aquestes són les que, segons afir-
ma, pateixen “una altra forma de
discriminació laboral de la qual
ningú vol parlar però que afecta
les dones en situació de més vul-
nerabilitat”. Alba García també de-
nuncia que en temps de crisi hi ha-
gi qui s’aprofiti de les persones
que necessiten mantenir la feina:
“L’assetjament sexual existeix:
com més dur és el context i més
situació de precarietat, més casos
hi ha, i també més invisibilitat, per-
què les dones, a menys que la si-
tuació sigui insostenible, necessi-
ten mantenir aquella feina.”

L’assetjament
sexual invisible El més trist és

que a partir del 9
de març aquesta
injustícia social
flagrant es
tornarà a oblidar
fins l’any vinent
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“Cal un canvi
global i profund de
les bases culturals”

Teresa Pitarch. Presidenta de l’Institut Català de les Dones

● Teresa Pitarch és des d’aquest febrer la
nova presidenta de l’Institut Català de les
Dones i té el repte del desenvolupament de
la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat
efectiva de dones i homes, una llei que ha
generat moltes expectatives.

Quines mesures es preveuen per acon-
seguir arribar a la igualtat?
La llei ens permetrà canviar estructures so-
cials i eliminar antics estereotips encara
presents en la família, l’educació, la cultu-
ra, els mitjans de comunicació, el món la-
boral i l’organització social. Farem especial
èmfasi en les mesures per facilitar a les do-
nes avançar en el món professional i evitar
la pèrdua del talent femení en el món del
treball. No és bo per a les dones, però tam-
poc per a la societat ni per a les empreses,
que hi hagi poques dones en càrrecs direc-
tius, mentre que ja fa molts anys que hi ha
moltes més dones que homes a les univer-
sitats. Les dones han de poder desenvolu-
par les seves carreres fins on elles vulguin.
Amb aquest nou text legal podrem avan-
çar en les polítiques públiques per pro-
moure la igualtat, incidirem especialment
a facilitar el lideratge professional i empre-
nedor de les dones, podrem establir mesu-
res per distingir en la contractació i en
l’atorgament d’ajuts a les empreses amb
plans d’igualtat; podrem avançar en la pa-
ritat als òrgans col·legiats, als tribunals i als
òrgans tècnics de selecció de les adminis-
tracions; en la coeducació, la conciliació i a
fer una especial incidència en la publicitat i
els mitjans de comunicació públics per ga-
rantir la representació paritària de dones i
homes i que facin visible les dones i la seva
manera de veure i estar en el món.

Com s’ha de fer front al problema de la
violència masclista?
Totes aquestes mesures promouran el can-
vi cultural i social que ha de portar-nos a
avançar cap a nous models de relació entre
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els sexes que superin els estereotips basats
en les relacions de poder, del domini dels
homes i de la submissió de les dones.
Aquesta és l’única via per posar fi a la vio-
lència masclista. El govern de la Generali-
tat té en la lluita contra la violència contra
les dones una de les seves prioritats, el seu
rebuig ha de ser contundent i unitari. La
lluita contra aquesta xacra social estructu-
ral no és cosa d’una sola institució, afecta
tota la societat. En aquest àmbit hem de
seguir aprofundint en la protecció de les
dones i seguir treballant per avançar en el
coneixement, la prevenció, la sensibilitza-
ció, la detecció dels casos, i també l’avalua-
ció i millora constant dels circuits i els pro-
tocols d’actuació i atenció a les dones i els
seus infants. Aquest any, la segona edició
de l’enquesta sobre violència masclista a
Catalunya ens permetrà aprofundir en
aquesta realitat i la seva evolució i, per
tant, afinar i millorar les mesures.

Com està previst que es desenvolupi la
nova llei?
Estem fixant les prioritats dins els terminis
que ens estableix la llei tot identificant els
diferents agents que han de participar-hi i
definint les estructures de treball i meto-
dologies i coordinació, ja sigui utilitzant
espais ja existents, creant-ne de nous i ela-
borant eines i instruments de treball col-
laboratiu. Ara comença un intens treball
interdepartamental i interinstitucional per
fer el desplegament normatiu, l’elaboració
d’informes i estudis, per fer accions for-
matives, crear espais o serveis, segons de-
partaments/sectors de l’administració de
la Generalitat, administracions locals, en-
senyament, treball, cooperació...

Què cal canviar de la societat des de la
perspectiva de gènere?
La perspectiva de gènere vol dir mirar i in-
terpretar la societat d’una altra manera,
des d’una mirada que tingui en compte les
dones i les maneres de relacionar-se de les
dones i els homes des de la igualtat, la lli-
bertat i el respecte. Desconstruir el patriar-

cat i l’androcentrisme. Ja fa anys que tenim
bons i diversos instruments amb el quals
es treballa des de les administracions, els
governs locals i les entitats, però que no
han estat suficients per consolidar una
avenç ràpid, efectiu, segur i continuat cap
a l’equitat de gènere. Com deia, és necessa-
ri un canvi més global i profund de les ba-
ses culturals que encara releguen les dones
i la seva manera de veure el món a un pa-
per secundari i no prou reconegut. La de-
sigualtat en les oportunitats de les perso-
nes atempta contra els seus drets bàsics.
Per això cal un treball rigorós i seriós d’in-
formació, sensibilització i pedagogia per-
què ni en l’àmbit familiar, ni laboral, ni
cultural, ni acadèmic es produeixin obsta-
cles per a les dones.

Quines eines tenim a l’abast?
Les actuacions per a l’educació i la sensibi-
lització vers l’equitat de dones i homes són
les úniques eines que ens permeten actuar
des de la base i promoure el canvi cultural i
social necessari per eradicar les desigual-

Teresa Pitarch,  als passadissos del
Parlament.  JOSEP LOSADA

La llei ens
permetrà canviar
estructures
socials i eliminar
antics
estereotips
encara presents
en molts àmbits

No és bo per a
les dones, però
tampoc per a la
societat ni per a
les empreses,
que hi hagi
poques dones en
càrrecs directius
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tats. Cal aprofundir en el treball conjunt
entre les institucions, les institucions edu-
catives i els mitjans de comunicació i im-
pulsar la transmissió dels valors en aquesta
línia. La publicitat i els mitjans de comuni-
cació són agents molt influents en la trans-

missió i la creació de pautes de comporta-
ment, i reflecteixen, en molts casos, una
sèrie de valors sobre la feminitat i la mas-
culinitat que han quedat antiquats i no re-
presenten la diversitat de rols que els ho-
mes i les dones exercim avui dia. Cal avan-

çar doncs en una representació mediàtica
de les dones, i també dels homes, més pro-
pera al principi d’equitat entre dones i ho-
mes. Cal superar aquestes representacions
limitadores d’allò que ha de ser i fer un ho-
me i d’allò que ha de ser i fer una dona.

Cal superar
aquestes
representacions
limitadores d’allò
que ha de ser i
fer un home i
d’allò que ha de
ser i fer una
dona

Superar els
estereotips de
domini dels
homes i de
submissió de les
dones és l’única
via per posar fi a
la violència
masclista


