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A Espanya, la Constitució estableix com a valor suprem, en el seu primer article, la igualtat 

entre totes les persones. I l’article 14 garanteix que no pot haver-hi cap discriminació per raó de 

raça, religió, naixement i sexe. A nivell legal i moral és així. Aquesta premissa, del tot 

irrenunciable, és assumida quasi per tothom. Però la realitat és una altra i queda molt camí per 

recórrer i aconseguir la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones. 

Un dels àmbits on més desigualtats hi ha és el laboral. En els darrers anys s’han fet diversos 

estudis al respecte. Un dels que darrerament he pogut consultar és el que ha fet la UGT, amb 

dades de 2011, que subratlla que la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya arriba al 

23% i que una dona ha de treballar 84 dies més que un home per tenir el mateix salari.  

En termes semblants s’expressa CCOO. En el seu estudi apunta que el 2011 a Catalunya el 

salari brut en els contractes indefinits entre homes i dones hi havia una diferencia de més de 

8.000 euros a favor dels homes. Aquests cobraven, de mitjana, 29.967,98 euros, i les dones, 

21.751,62. L’informe destaca que “en totes les franges d’edat les dones tenen retribucions 

mitjanes anuals inferiors a les dels homes. Com més edat, més diferències salarials, i on es 

dispara la bretxa salarial és a partir dels 45 anys”. 

En els consells d’administració, la situació tampoc convida a l’optimisme. Encara no fa un any 

que l’Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona va 

fer públic l’informe Presència de les dones en els consells d’administració d’empreses a 

Catalunya, en el qual es denunciava que només un 29% de les grans empreses catalanes 

tenen dones en el seu consell d’administració, és a dir que el 71% dels consells estan 

constituïts exclusivament per homes. L’estudi anava més enllà i calculava que faltaven 865 

dones en els consells d’administració per arribar a l’equilibri de sexes.  

Les situacions descrites obliguen a les Administracions a intervenir, a desenvolupar polítiques 

d’acció positiva per a les dones, amb l’objectiu d’assolir la igualtat real d’oportunitats. Celebro 

dir que en aquest camp l’Ajuntament de Barcelona, l’Administració que puc supervisar, sí que 

sembla que està fent els deures. L’any 2011, el consistori  va posar en marxa un pla d’igualtat 

d’oportunitats. I, recentment, se n’ha fet una avaluació. El consistori assegura que s’han assolit 

el 70% de les mesures proposades, 23 de 33. 

Per exemple, en la darrera convocatòria a la Guàrdia Urbana van ser admeses un 25% de 

dones, 12 punts més que en la de 2010 i 4 més que en la del 2011, segons dades fetes 

públiques per l’Ajuntament. A més, al llarg dels anys 2012 i 2013, en accions formatives 

vinculades a la igualtat dins del pla de formació i desenvolupament, s’han format al voltant de 

200 professionals en vuit cursos. I entre els membres dels tribunals de selecció de personal, el 

nombre de dones ha crescut fins al 46%.  

L’Ajuntament també ha creat un espai d’igualtat a la intranet corporativa, ha inclòs en els plecs 

de contractació la clàusula específica de compliment de la Llei orgànica per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, i està acabant d’elaborar una guia de conciliació familiar i un 

decàleg de bones pràctiques per a la gestió del temps.  



 

En l’àmbit social, en canvi, discrepo d’algunes decisions preses per l’Ajuntament en temes que 

afecten a la dona. No comparteixo, per exemple, l’enduriment de l’Ordenança de convivència 

aprovat fa dos anys que prohibeix la prostitució al carrer. Em reitero amb el que deia llavors. La 

mesura no ajuda a la reinserció social i laboral de les dones perquè té un marcat caràcter 

punitiu i comporta una major desprotecció social per a les prostitutes. Sobretot el que busca és 

fer invisible el fenomen al carrer.  

També trobo que hi ha dèficits importants en l’atenció a dones i mares soles sense recursos 

econòmics. Trobo a faltar més centres oberts, ludoteques, espais familiars, serveis d’atenció 

domiciliària (SAD) en l’àmbit socio-educatiu, i, sobretot, habitatges d’emergència per a 

contingents especials, com les dones víctimes de la violència de gènere, que les permeti 

començar una nova vida allunyades de la persona que las maltracta. 

La violència masclista és un problema molt greu en la societat occidental. Aquesta setmana 

hem conegut que un terç de les dones europees ha patit algun tipus de agressió física o sexual, 

en concret 62 milions. Son xifres esfereïdores, que parlen de persones amb nom i rostre que 

poden portar anys vivint situacions dramàtiques. 

Crec que un augment dels pressupostos en l’àmbit social –i aquí no em refereixo solament a 

Barcelona-- suposaria invertir en prevenció i en igualtat d’oportunitats. Com més a prop estiguin  

les Administracions, el seus psicòlegs i treballadors socials, d’aquestes dones més fàcil serà 

detectar situacions de risc, reduir els episodis de violència i que aquestes dones puguin mirar el 

futur amb un cert optimisme. 

En definitiva, la igualtat d’oportunitats interessa a tothom perquè homes i dones han d’aportar i 

poden aportar per igual les seves sensibilitats i potencialitats al benestar mundial. 

 

 


