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Les dones hem guiat la revolució silenciosa més rellevant de la història. Al llarg dels anys, dels 

segles, dels mil·lennis, hem superat tots els obstacles que ens hem anat trobant pel simple fet 

de ser dones. Ens hem inspirat en les dones feministes, en les sufragistes, en les dones que han 

lluitat per l’equitat en diferents èpoques i societats. Avui podem dir que nosaltres hem fet els 

deures. Hem complert i seguim complint amb la societat. Ens hem preparat de valent dintre i fora 

de casa. Som el 60% de llicenciades i obtenim les millors qualificacions. Treballem i, a la vegada, 

procreem i cuidem les nostres famílies.

19.45 h Cloenda

Volem un país governat per la pau, l’amor i el seny. Volem una governança amb visió de futur, a 

llarg termini, que tingui com a centre a les persones, a les dones i als homes; que sigui inclusiva i 

basada en l’amor a l’ésser humà. Volem un país on la infància sigui la principal responsabilitat del 

conjunt de la societat i que, per tant, les escoles bressol, públiques i gratuïtes, i l’educació siguin 

una prioritat en els pressupostos.

Les Nacions Unides ha marcat un camí a seguir els anys vinents per tal d’avançar cap a un món 

més sostenible i equilibrat: l’Agenda 2030. En aquest camí s’especifica una condició impres-

cindible i inexcusable que és que hi hagi un 50% (50x50) de dones en tots els llocs de presa de 

decisió.

Nosaltres ja fa tems que vàrem proposar un gran pacte social d’estat entre totes les parts de la 

societat, en el qual es reconegui la contribució que han fet i que fan les dones, un pacte en el 

qual s’apliquin les mesures necessàries per eliminar els obstacles cap a la igualtat entre homes 

i dones. Aquest gran pacte social facilitaria la contribució del talent de les dones en el món 

social, empresarial i institucional i permetria un equilibri en la vida familiar.

Sense somnis, la humanitat no avança i per avançar cal saber a on volem anar. Avui somiem el 

país que volem les dones per a les nostres filles i per als nostres fills. Per això, a aquesta nova 

Jornada de l’ODEE, hem convocat a dones líders, sàvies i implicades des de fa temps en un canvi 

de paradigma per tal que ens aportin reflexions, i entre totes puguem, no només somiar, sinó 

fer realitat el país que volem.

La societat segueix sense reconèixer el nostre lloc, sense donar-nos l’es-

pai per participar, per decidir, per contribuir com a un membre més, en 

igualtat de condicions. La bretxa salarial entre homes i dones es manté 

entre el 19% i el 26%, i el 70% d’empreses catalanes no tenen cap dona 

en els seus òrgans de direcció. En les institucions públiques estem re-

legades a posicions secundàries o a àmbits educatius o socials, però no 

participem de les decisions pressupostàries ni estratègiques. Carreguem 

amb el 67% del treball de cura a la família, respecte al 33% que aporten 

els homes i tenim l’índex més alt de pobresa (la diferència entre la pensió 

mitjana d’un home i d’una dona és del 31%). 

Observem amb preocupació que 

la societat està immersa en una 

crisi geopolítica, econòmica i de 

valors que els conflictes i la con-

frontació, per decomptat, no estan 

resolent. Els grans objectius del 

mil·lenni no s’han acomplert. Se-

guim tenint fam al món fruit d’un 

error estratègic en les prioritats; 

es destinen més recursos a l’en-

frontament que a la construcció.

Els grans líders mundials, tots ells 

homes, es mouen per la pulsió de la 

competència, del benefici, del joc 

entre guanyar o perdre. Aquesta 

energia de l’ego ens està portant 

a una concentració de la riquesa que 

no contribueix al creixement del 

conjunt i que genera uns costos 

directes i indirectes difícils de ges-

tionar i de mantenir. 

Estem convençudes que encara som a temps de repensar el món, tots junts, homes 

i dones. Les dones estem preparades per aquest repte i, a més a més, com a mares, 

som preservadores de la vida.

Ara toca fer un pas endavant pel bé de la societat i del sistema en el qual ens organit-

zem, per l’amor als nostres fills i a les generacions presents i futures. Hem de cons-

truir entre tots i totes, per primera vegada a la història, un país en clau de gènere en 

el qual s’integri l’interès i les necessitats de les dones, el seu punt de vista, els seus 

coneixements i els seus valors.
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16.15 h Taula Rodona 1: Empresa, Economia i Cultura

Sra. Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona

Sra. Anna Gener, presidenta & CEO Savills Aguirre Newman Barcelona

Sra. Juliana Vilert, directora d’Organització i Persones de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya

Sra. Júlia Barceló, actriu i directora

Moderadora: Sra. Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la 

Cambra de Comerç de Barcelona.

17.00 h Taula Rodona 2: TIC, Ciència i Educació

Sra. Alícia Casals, catedràtica del Departament ESAII a la Universitat 

Politècnica de Catalunya

Dra. Mara Balestrini, CEO d’Ideas for Change

Sra. Eva Blanco, responsable de Comunicació i Relacions Públiques 

a HP

Moderadora: Sra. Maria Galindo, gerent de negoci d’innovació 

i Smart City a Doxa Innova & Smart
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PROGRAMA

 
15.15 h Acreditacions

15.30 h Benvinguda

M. Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya

Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Excma. Sra. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona

Excm. Sr. Miquel Valls, president de la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona 

Sra. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària “la Caixa”

Sra. Núria Lao, presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia



LA SOCIETAT QUE VOLEM LES DONES

Dia
Dimecres 28 de febrer de 2018, a les 15.15 hores

Lloc
CaixaForum(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona)

Inscripció gratuïta
www.donaempresaeconomia.org

Més informació902 448 448 (ext. 5483)

donaempresaeconomia@cambrabcn.org

www.donaempresaeconomia.org

Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Empreses participants:


