
És molt important donar el suport i 
el reconeixement al talent femení per 
poder fer canvis en el món empresarial 
que poden beneficiar a dones i a homes

No és comú sentir parlar sobre 
quina és la efectivitat de manifes-
tar tant emocionalment al carrer 
en un sol dia, tots els problemes 
que té la meitat de la població. I 
no és comú sentir parlar d’aques-
ta efectivitat perquè és de mal dir. 
Segurament sí que és oportú, però 
com a reflexió, no estarem assistint 
també a una batalla campal entre 
polítics que utilitzen aquest dia per 
ser correctes políticament, i no em 
vull referir a que no s’ho creguin, si 
no que els altres 364 dies de l’any 
no gestionen aquestes problemà-
tiques amb prou intensitat. O pot 
ser sí ho fan, però amb molta cris-
pació. 

Aquests defectes o problemes 
històrics en la nostra societat que 
són culturals, no s’haurien de trac-
tar amb més eficiència des de la 
política la resta de l’any?

Estem d’acord que els símbols 
són importants i el dia 8 de març 
ho és, és la representació de la di-
versitat femenina i dels seus pro-
blemes. Però és molt frustrant que 
aquest mateix dia haguem d’escol-
tar en tots els medis de comuni-
cació una notícia aterradora com 
és la presumpta violació en grup 
d’uns nois menors cap a una nena 
d’11 anys.

Estem al segle XXI i es inqüesti-
onable que alguna cosa se’ns està 
escapant de les mans. I és el més 
primitiu, el respecte i la confian-
ça cap a altres éssers humans. Ha 
de quedar ben clar i reflectit en 
aquestes línies que tots els proble-
mes de les dones en tots els àmbits 
són importants, però si aquests 
atacs de violència extrema no s’er-
radiquen com més aviat millor, no 
podrem posar en marxa amb sol-
vència cap projecte en els quals 
s’està treballant per a que la figura 
de la dona tingui el seu lloc. El que 
mereix en la societat actual i que, 
sobre tot, pugui escollir.

Dit això, m’agradaria posar en 
valor un projecte en el que estem 
treballant els 365 dies des de l’Es-
pai Dona Lleida dintre de la Coell 
(Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de Lleida) amb el pro-
pòsit de donar valor al treball de la 
dona dintre de l’àmbit empresarial 

que és el camp en el que nosaltres 
podem aportar a aquest canvi que 
vol tothom o almenys la majoria de 
la població. L’espai dona neix amb 
aquest ideari, fer visible aquest el 
talent femení que per diferents 
motius costa d’encaixar. El nostre 
projecte consisteix en dissenyar 
una plataforma digital amb la fi-
nalitat de connectar l’empresa que 
busca talent i el talent que busca 
una oportunitat en el món laboral. 
Aquest és el nostre objectiu i per 
fer-ho possible treballem en posi-
tiu i en equip.

La pandèmia va ser devastadora 
en tots els aspectes per a tothom. 
En el cas de la dona es va eviden-
ciar que no breguem només amb 
les nostres responsabilitats profes-
sionals, sinó que a més, ens sentim 
responsables de fer-nos càrrec de 
la família i de la seva cura, bé sigui 
per educació o per pressió social.

Deixant a banda la pandèmia 
que ha estat el punt de referència 
del nostre projecte, en la actuali-
tat,  seguim observant que la majo-
ria de les dones siguin treballado-
res o emprenedores han d’escollir, 
i que ho viuen des del sacrifici i la 
sensació d’abandonament de les 
altres parcel·les de la seva vida i 
moltes vegades no els compensa.

També, senten frustració de no 
ser reconegudes, perquè les em-
preses no ofereixen treballs acor-
des amb la formació que elles 
tenen. Encara hi ha feines que re-
coneixem més el talent del gène-
re masculí que el femení i per tant 
creiem que és molt  important do-
nar el suport, i el reconeixement al 
talent femení per poder fer canvis 
en el món empresarial que poden 
beneficiar a dones i a homes.

El més difícil es donar el primer 
pas, perquè aquests  canvis es pro-
dueixin. Com he expressat en línies 
de més amunt l’espai dona està tre-
ballant en un projecte molt engres-
cador en el qual estan participant 
un bon equip de dones. Aquesta 
plataforma hauria de ser una eina 
en la que les empreses poguessin 
disposar de l’oportunitat de trobar 
perfils de dones que puguin oferir 
una mirada diferent de l’organitza-
ció estructural de l’empresa i millo-
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rar-la. Per posar un exemple, donar 
importància a la gestió del temps. 
La gestió del temps s’ha relacionat 
directament a una necessitat de la 
dona, no obstant, per arribar a la 
igualtat, l’home també ha de sen-
tir la mateixa necessitat com a va-
lor del seu benestar. Aquesta pla-
taforma pot ajudar a que aquestes 

empreses puguin demostrar que 
aquests canvis son necessaris.

Amb aquesta iniciativa esperem 
ajudar a promocionar les habilitats 
de les dones en benefici de la soci-
etat i que les empreses que valorin  
positivament questa proposta de 
canvi ho tinguin més fàcil.

En conclusió, en la població civil 

ja hi ha intenció de canvi i aques-
ta població ja té clar que els can-
vis costen. I disposada ja està. No 
obstant, és molt superficial parlar 
d’aquest projectes i difícil de po-
sar-los en marxa si no es treballa 
els 365 dies en el que és més tron-
cal, el respecte i la confiança cap a 
altres éssers humans.  


