
El dia de la Dona Treballadora
torna carregat d’actes comme-
moratius aquest dimarts 8 de
març per recordar que, tot i que la
lluita per la igualtat efectiva de
dones i homes ha evolucionat al
llarg dels darrers 30 anys i tenim
lleis pioneres a Europa i el Món,
continuem sent una societat mas-
clista. Encara avui les dones i els

homes vivim en una societat amb
unes relacions socials de gènere
basades en la desigualtat, la divi-
sió sexual dels treballs i de la cura,
el sostre de vidre o la violència
masclista. La necessitat de donar
resposta als problemes de la dona
treballadora va desembocar, el
mes de novembre passat, en la
posada en marxa, per part del sin-
dicat de Comissions Obreres,
d’un servei d’informació i atenció
a la dona en l’àmbit laboral
(SIAD), ubicat a Girona. 

Conciliació, cavall de batalla
CCOO rep, cada setmana,  al -
menys una denúncia per discri-
minació laboral per raó de gène-
re a la feina, relacionada, en la
majoria dels casos, amb la mater-

nitat i els impediments que posen
els empresaris a l’hora de conci-
liar la feina amb la vida familiar.
I les dades presentades aquest 7
de març no auguren un panora-
ma encoratjador, comenta Belén
López, responsable del servei. I és
que, segons explica, “la crisi ha
tingut un impacte especialment
negatiu en el col·lectiu de les tre-
balladores i en els seus drets la-
borals assolits després d’anys de
lluita”. Una situació que ha por-
tat el sindicat a abordar aquesta

La igualtat, camí
de llarg recorregut
Girona disposa d’un servei d’informació 
i atenció a la dona en l’àmbit laboral (SIAD)
La pobresa a Catalunya té rostre femení: menys ocupació per a les dones que quan
arriben al mercat laboral es troben amb pitjors condicions laborals respecte als homes,
que s’agreugen després de la maternitat. Algunes empreses sí que són exemple d’igualtat
i donen flexibilitat a les seves empleades perquè gestionin amb llibertat temps i treball. 

Documentals, xerrades, presentació de llibre, la setmana arriba carregada
d’actes per commemorar el dia internacional de la dona. A Castelló, un any
més el col·lectiu El Paller s’implica tot presentant l’espectacle Temps de dona.
A la imatge, el muntatge anterior, La bena dels ulls, també sobre la dona.

�

Setmana dedicada a la dona amb allau d’actes
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Llicenciada en Traducció i Interpretació per
la Universitat de Vic, un any d’estudis a la
Universitat d’Hèlsinki, màster en Tradumà-
tica i traductora-intèrpret jurada habilitada
pel MAE i la Generalitat, l’any 2009 impulsa
l’empresa Tradumots a Figueres.

econeix que té caràcter i que diu
les coses pel seu nom, que potser
per això s’ha pogut fer camí. “El

2009 vaig apostar per quedar-me aquí per
no perdre les arrels, no volia sacrificar la
vida personal per la professional”, diu. El
camí “ha estat molt més dur del que m’es-
perava; a mi no m’espanta res, potser pel
meu caràcter lluitador i autosuficient me
n’he sortit”, diu afegint que “el món em-
presarial és un món d’homes”. “Si ets un
home, se’t pressuposen unes qualitats;
una dona, primer ha de demostrar que val,
t’has d’imposar i després et respecten”. “La

igualtat no és real”, afirma Arteaga, que
s’ha trobat en taules de negociacions amb
només una dona entre cinquanta homes.

Reconeix que ha viscut situacions incò-
modes que un home no viurà mai: faltes
de respecte, subestimar la seva capacitat,
tenir en compte la imatge... “És la societat
la que ha dut això; el que intentem és sor-
tir d’aquí, que hi hagi igualtat, però no és
real, hi ha molt camí per fer”, apunta. “A
mi m’han educat en la igualtat, però a les
noves generacions hi segueix havent molt
de masclisme, sembla com si retrocedís-
sim”, afegeix. Arteaga planteja que tenir
fills és un handicap per a la dona. En el seu
cas, té clar que, quan ella faci el pas, la seva
parella haurà de compartir les mateixes
responsabilitats. “Si nosaltres fem sacrifi-
cis, ells també”, diu Arteaga, que afegeix
que “queda molt per fer i esperem que tot
el que construïm ara no ho perdem”.
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«Una dona ha de demostrar que val i després
arriba el respecte, a un home se li pressuposa»

Lourdes Arteaga
34 anys. Directora i fundadora de Tradumots

BORJA BALSERA

Sílvia Osuna s’ha convertit en la investiga-
dora més jove de la Universitat de Girona que
ha rebut un ajut europeu Starting Grant de
2015, en el seu cas, d'1,4 milions, que s’in-
vertiran en una recerca que té per objectiu
abaratir el procés de fabricació dels fàrmacs.

quest últim any ha resultat molt
intens per a la jove investigadora
castellonina Sílvia Osuna  arran

d’haver demanat el projecte de l’European
Research Council. “Han sigut molts nervis
i molta tensió, però per sort tinc sempre al
meu costat la meva família, amics i com-
panys que m’han ajudat”. La clau per pros-
perar en el complicat món de la recerca,
explica, ha estat “treballar en el que m’a-
grada i demanar tots els projectes i beques
disponibles per poder sobreviure”. La cri-
si, diu, ha fet que sigui cada cop més difí-
cil dedicar-s’hi, almenys a Catalunya i Es-
panya on les oportunitats són escasses. “Els
joves que estem en el món de la investiga-
ció estem constantment competint per po-
der continuar fent recerca, i això és molt
trist”. És per això que, en un futur, Osuna
aspira a poder gaudir d’una estabilitat la-
boral que li permeti treballar i investigar
en allò que li interessa, i que a la vegada si-

gui compatible amb el fet de tenir una fa-
mília.  És conscient de les dificultats: “Ac-
tualment, et trobes que, com més avances
en el món de la investigació, menys dones
trobes, és difícil trobar dones de més de 50
anys, per exemple, i les que hi ha, moltes
han hagut de renunciar a moltes coses”.

Osuna es mostra optimista: “Per sort, la
tendència està canviant, als càrrecs de les
universitats cada cop hi ha més dones i en
el meu cas les relacions home-dona al grup,
institut de recerca i universitat on estic són
excel·lents”. Però si bé és cert que el model
està canviant i cada vegada hi ha més do-
nes que poden dedicar-se a la ciència i la
investigació i tenir per exemple fills i una
família, “estem molt lluny encara de tenir
un model just”, assegura. Pel fet de ser
dona i jove, “jo no he tingut problemes”,
però sí que reconeix Osuna que “en alguns
casos sí que he tingut la sensació que, si ha-
gués estat home, m’haurien pres més se-
riosament”.   
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«Cada cop més dones
es dediquen a la
ciència, però estem
molt lluny encara de
tenir un model just»

Sílvia Osuna
32 anys. Investigadora científica.
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«A l’empresa de Celia Vela una
treballadora es va agafar una
excedència perquè havia estat
àvia, una situació poc usual»

æ�Cultura&Societat

problemàticad’unamaneraespe-
cífica, amb una mirada de gène-
re, i en contacte amb la xarxa del
SIAD del territori per donar una
respostadecaràcter integral.Da-

vant la manca de responsabilitat
social que denoten una àmplia
majoria d’empreses encara actu-
alment, apunta López, cal desta-
car la filosofiad’empresàriescom
la dissenyadora Celia Vela que
vetlla perquè les seves treballa-
dores, totes elles dones, puguin
desenvolupar la seva feina sense
que es vegi afectada la seva vida
personal. L’empresària figueren-
ca explica que “al taller treballen
quatre dones, duesmés a la boti-
ga que va obrir fa quinze anys a
Figueres i les comercials també
són dones, fins i tot la meva re-
presentant al Japó és una dona,
un fet destacat tenint en compte
que allà poques dones ocupen
llocs de responsabilitat”. “En el
meu equip, tothom s’hi sent in-
volucrat de la mateixa manera”,
apuntaVelaqueassenyala: “Exis-
teixen antiguitats, però no jerar-
quies, cadascú téel seuespai i lli-
bertatpergestionarel seutemps:
aquí la que no és mare és àvia”.
Fins i tot a l’empresa, una treba-
lladora es va demanar excedèn-
cia d’un any perquè havia nascut
el seunét,unasituació, simésno,
poc usual. A més, cada treballa-
dora tria l’horari que més li con-
vé,continuatopartit, algunes fan
40 hores i altres 35, depenent de
les responsabilitats familiars.
“Nopercollar lagent sortirà la

feina millor, si tens unes bones
condicions i pots parlar de qual-
sevol tema, tot rutlla millor: és
qüestió d’empatia”. És evident,
diu, “queencarasónlesdonesque
porten els nens al metge, o a va-

cunar-los, i també les que s’ocu-
pen d’un familiar quan es posa
malalt, jo he viscut elmateix que
elles i encaraqueelshomesnoho
viuen de la mateixa manera, per
naturalesa lesdones tendimavo-
ler-ho controlar tot”.
La sevamiradacapa la realitat

de la dona dins elmónprofessio-
nalesveuconfirmadaper lesdar-
reres dades presentades dins
l’àmbit dels sindicats: “S’està ge-
nerant ocupació, però aquesta és
majoritàriamentmasculina i,per
què les dones no cerquen feina?,
per tenir curad’algú”destacaLó-
pez, del SIAD de Girona. El
95,4%delesexcedènciespercura
de fills/es les han demanat dones
i el 84,4% de les excedències per
cura d’altres familiars també les
han sol·licitat les dones. Per cada
home que demana una reducció

de jornada per cura de la família,
ho fan 10 dones.
Persisteix la divisió sexual del

treball, les dones estan sobrere-
presentades en sectors serveis, i
d’atenció a les persones, mentre
que els homes són majoria en la
indústria, la construcció i l’agri-
cultura. També opera la divisió
sexual quant a les ocupacions, i
les dones estan sobrerepresenta-
des en serveis de restauració i co-
merçi treballsadministratiui tèc-
nicsprofessionals,mentrequeels
homes són majoria en treballs
d’execucióqualificada, treballsde
maquinària i direcció.

La pobresa té rostre femení
Ladesigualtat salarial es dónaen
tots els sectors. La bretxa salarial
aquest 2016 ha augmentat en un
punt i està en 24%, és a dir, que
les dones treballem 88 dies gra-
tis.El 17,36%de lesdones cobren
menys del SMI (655,20) davant
només del 7,52% d’homes. Tot
aixòtambéfaquelapobresaaCa-
talunyatinguirostrefemení. “Da-
vantaquestpanorama,noenspo-
dem enfonsar”, assenyala Vela.
“Nosaltres som una empresa pe-
tita, però les grans poden seguir
igualment aquesta filosofia: mo-
tivar els treballadors i connectar
amb ells”. La dissenyadora té
prioritats: “Mantenir el bon cli-
ma”. Iconclou: “Hemmillorat i la
dona ha passat a tenir un paper
dins la vida pública que no tenia,
però més que ningú la dona se-
gueixpatint les conseqüènciesde
la crisi”.

Per tenir cura de fills
El 84,4% de les excedències per cura
d’altres familiars també les han sol·li-
citat les dones

Les dones treballen 88 dies gratis
El 17,36% de les dones cobren
menys del SMI (655,20) davant
només del 7,52% d’homes.

24% BRETXA SALARIAL

95,4%EXCEDÈNCIES

LA XIFRA
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AnnaTeixidorés llicenciadaenhumanitats
i periodisme, i doctoraencomunicació social
per la UPF. Acaba de publicar el llibre Com-
batents en nom d’Al·là.

ls temes d’investigació reque-
reixen dedicació i perseveran-
ça, ho sapmolt bé la periodista

Anna Teixidor que s’ha bolcat en la seva
carrera, conscientque, quan faci el pasde
sermare, “hauré de reduir lameva activi-
tat professional perquè no disposaré de
tant de temps i, a vegades, aquesta feina
absorbeixmolt”.Acabadepublicarunain-
teressant investigació entorn del gihadis-
me. Ser dona, l’ha afavorit només en al-
guns casos, “sobretot, per relacionar-me
amb altres dones que pateixen un procés
de radicalització. Elles mai acceptarien
parlar amb un home que no sigui el seu
marit, un pare o un germà”. No sempre

ser dona obre les mateixes portes: “Els
llocsderesponsabilitat, enpart,de lesem-
preses periodístiques del país hi predo-
minen els homes: la televisió i ràdio pú-
bliques, també a la major part de priva-
des, i pel que fa als diaris de Barcelona,
únicament un té una dona al capdavant”.
Però “no crec en governs ni empreses pa-
ritàries, sinó en el talent, siguin homes o
dones, és clar que només per ser dona no
hauriesdetenircapavantatge,aixònodei-
xa de ser masclisme”. La seva fita princi-
pal ara és ser mare i arribar a tenir la ca-
pacitatemocional iorganitzativapercom-
paginar vidapersonal i professional, sen-
tir que no renuncia a res que pugui gene-
rar-li frustracions en el futur. “No m’a-
gradariadeixarde fer projectes quem’in-
teressen,peròmenys,noestarprouacasa,
probablement, tot siguin etapes i es trac-
ti d’adaptar-nos a cadamoment”.

E

«No crec en governs ni empreses paritàries,
sinó en el talent, siguin homes o dones»

Anna Teixidor
37 anys. Periodista
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Fa 25 anys que és alcaldessa de Vila-sacra.
Aleshores fou una de les pioneres. Paral·le-
lament ho compaginava amb la direcció de
l’INS Llançà. El secret, una gran organització
i saber triar les persones per treballar-hi.

uanMari Carme Barceló va acce-
dir a l’alcaldia era molt jove. No
sap si era per aquest motiu o que

es movia en un àmbit molt masculí, però,
en algunes reunions, molts homes mai es
dirigien a ella, sempre ho feien al regidor
que l’acompanyava, a ella ni tan sols lami-
raven.“Alfinal,vaigoptarperanar-hisola”,
explica. “Ambelsanys, lesdonesanemgua-
nyant terreny, però encara quedamolt per
fer i,finsi tot,enalgunssectorsdetectouna
mica de regressió”, afirma. Ens parla de la
gent jove amb la qual tracta habitualment
a l’institut i de lesnoies, sobretot. “Algunes
d’elles tenenunes aspiracions que emcos-
tad’entendre,que jomaihauriaexpressat,
han deixat de valorar la seva independèn-
cia econòmica, que és la real, la resta són
cuentos”, reconeix.

A Barceló, el tema de la paritat, de les
anomenadesquotes,mai lihaagradatper-
què “no sapsmai si hi ets perquè vals o per
la quota”. Des de sempre treballa al costat
d’equips integrats tant perhomes comper
dones. “Trio les persones en funció de la
seva competència, en l’últim que penso és
si sóndonesohomes”, comenta totafegint

que és conscient que una de les seves vir-
tuts “és saber triar amb qui treballo”. “Els
homes sónmés teòrics que les dones i està
bé la complementació”, assegura.
Barcelóreconeixquelesdonesencaraes

veuen molt perjudicades quan volen ser
mares. En el seu cas, quan ella va prendre
aquesta decisió, va tenir clar que “la meva
prioritaterenlesmevestresfilles”.Totiaixò
no volia renunciar a la seva faceta profes-
sional i, per això, “m’he hagut d’organitzar
molt, fermoltes llistes”. “Amiaixò emdes-
estressa, perquè em permet no donar-li
moltesvoltesaunamateixacosa”.Creuque
celebrar el Dia de laDona “no fa capmal”,
que formalment s’haavançatmolt, peròés
benconscientqueperassolir laigualtatreal
quedamolt de camí per fer.

Q

«Les dones guanyem
terreny, però en alguns
sectors hi ha regressió»

Mari Carme Barceló
49 anys. Directora de l’INS Llançà i alcaldessa de Vila-sacra
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DIMARTS 8 DE MARÇ
� Els quartos de la Virgínia

Recorregut poètic. � Biblioteca de
Figueres. � 19.30 hores.

DIMARTS 8 DE MARÇ
� Inauguració exposició

«Una història de dones», especta-
cle «Temps de dona» d’El Paller i
actuació de Laia Vehí � Convent de
Santa Clara, a Castelló d’Empúries.
� 20.00 hores.

DIMARTS 8 DE MARÇ
� Conferència «Les dones

avui a l’Escala» � Sala d’actes de
l’Escala. � 20.00 hores.

DIMARTS 8 DE MARÇ
� Projecció documental

«Lasmaestras de la República» �

Casa de Cultura de Llançà. � 19.30.

LA PASIÓN DE SER MUJER
de S. Frouchtmann i E. Tusquets

Dissabte es presenta a la
biblioteca de Figueres, a
les 12 del migdia, dotze
retrats de dones que van
transcendir els estereo-

tips i es van convertir en referents.

«COMENÇA EN TU»
De Marta Vergonyós

El 9 de març la directora,
Marta Vergonyós pre-
senta a La Cate (20.30h)
un documental sobre
dones que guareixen el

dolor de la violència a través de l’art.

� UN DOCUMENTAL

� UN LLIBRE
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ALGUNS ACTES
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