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1. Presentació  
Miguel Àngel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
 
“Les dones funcionàries i les representants de grups polítics denuncien més 
que els homes” 
 
“Volem tenir una mirada àmplia pel que fa a la relació corrupció-gènere i 
analitzar també la sextorsió”. 
 

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Àngel Gimeno, 
va inaugurar el curs d’estiu de l’entitat, amb l títol Gènere, poder i 
corrupció, i que es va celebrar a l’Espai Francesca Bonnemaison de 
Barcelona, el 3 de juliol passat. “Sempre amb la  prioritat preventiva  i 
també d’investigar casos de corrupció”, Gimeno va exposar que Antifrau 
ha centrat aquesta jornada  perquè expertes desbrossin aquest “triangle” 
entre  la corrupció, el poder i el gènere, des d’una perspectiva ben actual i 
va citar com exemples el recent Parlament de les dones,  en què l’hemicicle 
de la cambra catalana  va ser ocupat per 135 dones de diferents entitats  i 
amb   les 59 diputades actuals, i del II Women Business & Justice, fòrum 
impulsat pel col·legi d’Advocats de Barcelona en que dones del món 
empresarial, la ciència i la justícia van explicar les seves experiències 
valentes i d’èxit.   

 

Gimeno va sostenir que “la corrupció és el càncer d’una societat 
democràtica” i va indicar que “lluitar contra conductes inapropiades 
també és percebre les seves conseqüències, com ara els diners que es 
sostreuen i podrien anar destinats a un hospital”. La corrupció -va 
manifestar el director d’antifrau- “afecta el principi d’igualtat, i les dones 
són les que pateixen més la petita corrupció”. Va desitjar que els estudis 
iniciats per Pablo Fenández-Vazquez sobre llistes paritàries i corrupció 
donin llum sobre si realment les dones en assolir càrrecs públics han pogut 
eradicat formes corruptes de gestionar ens públics, amb l’empenta de la 
nova normativa de transparència i incompatibilitats, o repeteixen patrons 
dels homes. 

 

“Tenim menys informació entre els vèrtexs gènere i corrupció, tot i que 
intuïm resultats”, va admetre Gimeno, i va donar dades noves i 
reveladores. Segons dades d’Antifrau, a partir del recull del total de 
denuncies rebudes, el 77% són realitzades per homes i el 23% per dones, 
una xifra que en els propers anys potser no es podrà comptabilitzar el seu 
abast real -va alertar- ja que Antifrau ja accepta denuncies anònimes per 
atacar millor les accions il·lícites. Ara bé, quan es busca la tipologia de la 
persona que ha denunciat, hi ha més dones en càrrecs públics que homes: 
un 13% són funcionàries i un 34% representants de grups polítics, mentre en 
els homes són un 7% i un 25%, respectivament.  
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Pel que fa a l’abast de la corrupció en relació la perspectiva de gènere, el 
director d’Antifrau va afegir: “Volem tenir una mirada àmplia i no només 
analitzar l’aspecte econòmic, sinó també el que afecta la llibertat sexual 
de les persones, les represàlies, i la sextorsió, que ha provocat el suïcidi de 
dones.” I de les endèmiques diferències econòmiques i socials entre homes 
i dones, Gimeno va llançar el repte: “Hem d’aconseguir evolucionar en 
positiu.” 
 
 

2. Ponència inaugural 
Begoña Román, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona 
 

“L’autoritat me la donen les altres persones. I el poder no ha de significar 
violència i jerarquia, sinó capacitats de tenir cura, de canviar” 

 

“La deconstrucció és recuperar del passat el que està bé i afegir què puc 
canviar ara” 

 

La ponència de la doctora Begoña Román va ser “deliciosa I 
emocionalment intensa”, segons va compartir en veu alta un dels 
participants en el curs d’Antifrau.    

Els principals conceptes desenvolupats van ser:  

El gènere: “va més enllà del concepte home i dona, tot i que a voltes cal 
mantenir aquest binomi.” 

L’empremta cultural i la biològica amb la voluntat del poder: “A les dones 
se’ns ha inoculat el gen del sacrifici: som menys corruptes perquè no tenim 
temps o per l’obediència deguda? No s’ha de preguntar què fa una dona, 
sinó per què ho fa.” 

La corrupció: “És l’abús de la llibertat”  

El poder: “Ha de definir-se com l’acció de tenir capacitats front a l’actual 
visió despectiva de violència i corrupció.” 

 

Les seves reflexions van suggerir tres preguntes:  

1. La justificació de les desigualtats entre homes i dones és més sibil·lí 
ara? En aquesta època amb el president Trump i altres forces polítiques al 
poder i emergents. 

“Sí, hi ha un retorn al biologicisme. Ens sentim més còmodes amb les 
evidències: ‘no sóc jo és el meu gen’”, va declarar la doctora Román, que va 
afegir: “Hi ha una obsessió que tot és biologia i la ciència ho patenta, però 
cal qüestionar-ho tot sempre. Se subvenciona la ciència per explicar que 
les dones tenen un cervell diferent, així ens tenen entretingudes amb l’eix 
sexe-gènere. Hi ha bons estudis però d’altres no. Sóc crítica amb la 
biologia determinista, sí.”    
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2. Si en la revolució feminista desapareix el subjecte, desapareix la dona? 

I el poder, és un concepte negatiu perquè és autoritat i imposa? 

“Jo sóc jo i la meva consciència. Uns cops defenso el feminisme de la 
igualat i l’alliberament, més binomista, i d’altres sóc més madura per anar 
més enllà del subjecte. No sé qui sóc però amb els anys ho intento. Som el 
subjecte subjectat”, reflexionava la doctora Román vers el paper de la 
persona.  

“L’autoritat no és poder. No cal censurar les cançons de Mecano, no cal 
inventar paraules sense biaix i neutres. A Alemanya governa una dona, 
Angela Merkel, i no per això hi ha més polítiques feministes. L’autoritat me 
la donen els altres. I el poder no ha de significar violència i jerarquia, sinó 
capacitats de tenir cura, de canviar. “L’especialista en Ètica va assegurar 
que “el sistema patriarcal crea fracassos” i va posar l’exemple d’un dia en 
què tornava de nit en un tren cap a Mataró, on hi ha una coneguda 
discoteca per a joves, i “algunes noies estaven hiperempoderades, 
crescudes, en una situació difícil per a un noi. El llenguatge feminista ha 
arribat, però no la resta...”  

 

3. Expliqui’ns més el concepte deconstruir per construir. 

“El concepte deconstruir ha estat usat per pensadors antics, i ara per 
filòsofes com Judith Butler, no són invents de Ferran Adrià amb la truita de 
patates i de Wody Allen”, va afirmar Begoña Román  provocant el riure de 
tot el públic. “La deconstrucció és anar al passat i aprofitar el que està bé i 
afegir-hi el que puc canviar ara. M’han nascut i després decideixo 
deconstruir-me. Com deia Simone de Beauvoir, l’home es fa i la dona 
també”. La professora va cloure la seva exposició tot recordant que “som 
un animal enigmàtic amb afany emancipatori” i que espera que “en el futur 
s’escrigui sobre la persona i no el gènere”.  

 
 

3. La influència del gènere en el fenomen de la corrupció 
Victor Lapuente, professor de Ciència Política de la Universitat de 
Göteborg (Suècia) 

 “Espanya no és considerada una zona de molta corrupció en estudis sobre 
països europeus” 

“El que veus a dalt influeix i dona confiança social i als inversors, o no” 
 

El professor Victor Lapuente va exposar estadístiques sobre la percepció 
de l’administració pública als països europeus i va assegurar que no hi ha 
una relació clara que expliqui si hi ha més o menys corrupció amb dones en 
càrrecs públics. Sí que va sostenir que als països nòrdics hi ha més dones 
en política i menys corrupció, fet que es podria explicar - va indicar- que hi 
participen més quan les administracions són més transparents i netes de 
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corrupció. De l’Estat espanyol, va assegurar que des d’Europa no es té una 
imatge d’alta corrupció. Amb tot, va afegir que Espanya és una “rara avis” 
ja que els resultats donen que hi ha massa casos de corrupció en proporció 
al bon nombre de dones que estan a l’administració.  

 

Tres preguntes van plantejar-se des del públic al professor Lapuente: 

1. Els mitjans de comunicació donen la percepció de molta corrupció, tot i 
que hi ha una corrupció poc extensa però molt intensa amb càrrec polítics 
espanyols importants. 

“L’exemplaritat pública és clau. El que veus a dalt, en el càrrecs polítics, 
influeix i dona confiança social i en els inversors, o no”, va respondre 
Lapuente. 

2. Les dones en el governs se centren en la cura. Per què Espanya és una 
rara avis en termes de corrupció? 

“Espanya té unes actituds més tolerants en certs comportaments, en 
comparació a la zona de l’Atlàntic. I potser els valors feministes no han 
arribat a Espanya.” 

3. El director de l’Oficina d’Antifrau feia la reflexió que la cultura 
calvinista fa que països com Alemanya siguin més tolerants i perdonin 
errors de les persones. Però alhora a Suècia s’han vist casos de forta 
corrupció. L’ètica protestant explica algunes realitat, però no totes. 

“En aquests països de l’Atlàntic es valora més l’ètica social, no la política, 
que té diferents fonaments en els conceptes de la corrupció”, va cloure el 
professor Lapuente. 

 

4. Taula rodona. Corrupció i perspectiva de gènere 
Participants:  

 Aina Gallego, professora associada de l’Institut de Barcelona 
d’Estudis Internacionals; 

 Carol Galais, investigadora de Ramon i Cajal a la UAB 

 Carla Vallejo, magistrada a Canàries, fundadora de l’Associacion de 
Mujeres Juezas de España i membre de Jutgesses i Jutges per la 
Democràcia  

Moderadora:  Lourdes Parramon, cap de Relacions institucionals i 
Participació d’Antifrau 

 

“No es considera que a Espanya hi hagi comportaments més masclistes 
que a d’altres països d’Europa. A nivell social, amb la resposta contra la 
Manada han sortit moviments antifeministes, com VOX”, exposa la 
professora Gallego 
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“L’extrema dreta ja hi era i ara surt. És el masclisme modern”, hi afegeix la 
investigadora Galais 

 

 “Des del 1975 el nombre de dones condemnades es manté en un escàs 8% 
a Espanya”, afirma la magistrada Vallejo 

 

Les dues primeres ponents van presentar estudis i experiments científics 
sobre el comportament de dones i homes davant dilemes de 
responsabilitat i poder.  Pel que fa als resultats, en alguns casos repeteixen 
estereotips i en d’altres les diferències entre home i dona es “dilueixen”, 
manifesten. La magistrada Vallejo va aclarir que corrupció “no és un 
concepte jurídic” i va alertar que no estan regulades petites modalitats de 
corrupció relacionades amb l’autoritat, com ara l’extorsió o l’amenaça 
sexual. En aquestes conductes, va indicar que el 85% de les víctimes són 
dones. El debat va ser enriquidor, amb cinc preguntes: 

 

1. Què passarà d’aquí 20 anys, quan les dones tinguin major bagatge 
polític? Serem una societat més equitativa? 

La magistrada Carla Vallejo va explicar que des del 1975 fins a l’actualitat 
el percentatge de dones a la presó a Espanya s’ha mantingut fixe, amb en 
un escàs 8% de dones recluses del total de població penitenciaria, que 
actualment se situa en unes 59.000 persones. La jutgessa també va 
compartir: “Si socialment desenvolupem una democràcia de qualitat, a 
menys corrupció hi haurà més accés de les dones a càrrecs de 
responsabilitats.” 

 

2. L’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, participant en la darrera 
taula, des del públic va preguntar per la influència del “factor masclista” i 
la “variable cultural” en les respostes donades en els experiments entre 
homes i dones ja que, al seu parer, “la perspectiva de gènere fa poc temps 
que s’analitza”. 

La professora Aina Gallego va respondre que “Espanya no es percep més 
masclisme que a d’altres països d’Europa” i que els experiments de 
laboratori “són molt controlats” perquè no hi surti un biaix. En el debat 
social va admetre Gallego- és diferent i passats dos anys de l’agressió 
sexual de La Manada, “la narrativa es desplaça, es veuen que hi ha homes 
mediocres” i davant moviments feministes forts “surt Vox i la dreta radical 
del poder més descarnat”. En aquest sentit, la investigadora Galais va 
afegir-hi que “l’extrema dreta ja hi era i ara surt. És el masclisme modern”. 

 

3. Un assistent pregunta: per què les dones són menys violentes? I la 
moderadora hi afegeix si és l’educació o la formació rebuda entre els 
diferents sexes que marca les persones. 

La professora Gallego va atribuir a “factors de socialització” que la dona 
tinguin comportaments menys violents i obedients, com abans havia 
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explicat la doctora Román.  La magistrada Vallejo va reivindicar que “no 
s’ha d’educar en masculí o en femení sinó que el valor, el lideratge, el 
cuidar siguin pautes de l’ésser humà” i va defensar que des de l’educació 
secundària s’eduqui en perspectiva de gènere, com ara ho faran els jutges i 
jutgesses d’Espanya, no només els que estiguin en un jutjat especialitzat 
de violència masclista. En aquest sentit, la investigadora Galais va 
assegurar: “Hem vist un canvi en la visió de les dones.” 

 

4. El càstig al corrupte i al corruptor és el mateix? 

La jutgessa Carla Vallejo va explicar que el Codi Penal “castiga més al 
funcionari corrupte, que a qui li paga”, diferència que considera correcte. 
També va oferir una dada reveladora: “No recordo cap dona corruptora, 
que sigui la líder” i tal com va explicar a la seva ponència, en els casos de 
corrupció la dona sempre té un paper secundari, de feble, com el fet 
d’estar en una societat familiar per consell del marit, i va citar dos casos 
paradigmàtics: el cas Nóos i el del Palau de la Música. El professor Víctor 
Lapuente va participar en el debat i va explicar l’annècdota de 
l’exdirectora del FMI i ara nomenada a encapçalar el Banc Central 
Europeu, Christine Lagarde, que assegurava que “la gran crisi provocada 
pel banc Lehman Brothers no s’hagués produït si fossin les sisters”, és a dir 
dones germanes. Als països nòrdics, que es consideren més evolucionats 
també va haver un cas greu de corrupció de la banca a Islàndia. Hi exposa 
que la tendència actual és que “els consells d’administració de les 
empreses siguin diversificats, amb minories i heterogeni” per evitar crisis 
com la de Toyota “on tot eren homes i grans”. El professor Lapuente va 
asseverar que “la sociabilització és el més importat” i que la diferència 
entre sexes, al final s’interrelacionen. 

 

5. En aquesta mirada patriarcal, també hi ha homes obedients que 
pateixen perquè han de ser violents, exposava una assistent del curs. 

La magistrada Vallejo va ser ben clara: “Els homes també han de fer la 
seva revolució” I la investigadora Carol Galais va indicar que 
“l’emocionalitat” pot marcar la personalitat. 
  
 

5. Les dones i l’exercici del poder 
Maria de la Fuente Vázquez, consultora sobre polítiques d’igualtat i 
presidenta d’IQ 

 

“Amb accions de poder terriblement individuals no es pot fer un canvi del 
sistema, han de ser col·lectives” 

 

L’especialista feminista va fer unes reflexions ben crítiques. La paraula 
‘empoderament’ és originari de dones indígenes de l’Amèrica Llatina, 
concepte que s’ha estès a experiències de microcrèdits o moviments com 
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la PAH contra els desnonaments i altres accions. “Ara hi ha crítiques pel 
seu biaix individualista i es qüestiona només si és un problema de dones?”, 
reflexionava Maria de la Fuente, alhora que parlava del concepte ‘ètica de 
la cura’, del qual va assegurar que és difícil d’aplicar dins de les 
institucions, posant com exemple el recent cas de la capitana del Sea-
Watch Carole Rackete, detinguda per la policia italiana per salvar i 
desembarcar persones migrants a un dels seus ports. Des del públic se li 
van plantejar dues preguntes: 

 

1. Es pot aplicar una agenda de dones des de dins les institucions? 

De la Fuente va exposar que hi ha dues realitats: “Una de relacions de 
poder molt formal, de pressa de decisions i un altre d’informal, de les 
organitzacions socials, i on s’ha de discutir de tot”. 

  

2. És difícil combatre aquest sistema neoliberal? 

La presidenta d’IQ va exposar dos exemples que evidencien “la resistència 
del sistema” actual al canvi. “En accions prohibides, accions de poder 
terriblement individual no porten enlloc, si no són col·lectives no es pot fer 
el canvi”, va assegurar i va reiterar el cas de la capitana Rackete. 

Va afegir que expressions com ara ‘Dona, tu pots’, el que provoquen és 
“jerarquitzar el gènere”. 

 

6. Taula rodona. Experiències en l’exerci del poder 
Participants: 

 Dolors Sabater, regidora i exalcaldessa de Badalona 

 Montserrat Comas, magistrada de l’Audiència de Barcelona, 
exvocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i portaveu de 
JJxD  

 Anna Mercadé, consultora d’empreses i presidenta de 50a50 

 Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD) 

Moderadora: Marta Roqueta-Fernández, periodista i investigadora 
feminista 

 

“Calen polítiques transversals en tots els àmbits, des de les institucions a 
les associacions, i amb mirada de gènere ”, afirma Dolors Sabater 

 

“La llei d’igualtat aplicada als partits polítics s’ha d’exigir legalment a 
d’altres àmbits, com al poder judicial”, declara Montserrat Comas 

 

“Les dones hem d’entrar al poder, ens hem d’ajudar i canviar aquest 
paradigma masclista”, manifesta Anna Mercadé 
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“Cal una aliança entre les dones. El Parlament de les dones ha estat l’únic 
acord de consens del mandat”, sosté Núria Balada 

 

En la darrera taula del curs d’Antifrau, la periodista Marta Roqueta va 
realitzar preguntes concretes a les dones convidades i relacionades amb el 
seu càrrec de responsabilitat (a la política, la judicatura, l’empresa i les 
institucions), així com d’altres generals per a totes. Va ser una xerrada 
dinàmica, plena de sinceritats i de reptes. Els principals: les dones han de 
fer aliances per defensar la seva presència ens càrrecs de poder tant en 
institucions publiques com en privades, i les quotes fixades en la política 
s’haurien d’estendre en d’altres àmbits per trencar sostres de vidre. 

 

La regidora i exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va anar més enllà 
quan se li va preguntar com es pot motivar una major participació de les 
dones en la política (en les darreres municipals només hi ha un 23% 
d’alcaldesses) i que es trenquin dinàmiques masclistes i de possible 
corrupció. “Vinc d’una nova política que es fa des de l’associacionisme, 
on -va admetre Sabater- a la base també s’exclou a les dones, i als anys 90 
per exemple a les associacions de veïns sempre hi havia força dones 
treballant i només se’ls donava la vocalia de dones, no la d’urbanisme o la 
de mobilitat”. L’actual regidora va apostar per “un canvi de participació en 
tots els espais, inclús en el món associatiu, amb mirada de gènere i 
sobretot amb polítiques més transversals”.  

 

Amb la brutal agressió sexual dels cinc condemnats i autoanomenats La 
Manada a la ment de tothom, la magistrada Montserrat Comas, va 
respondre sobre si les dones confien o no en la justícia davant la doble 
victimització que pateixen algunes d’elles en denunciar el seu calvari. “Amb 
la realitat que tenim al nostre país amb 1.000 dones assassinades per 
violència masclista de les quals el 80% no van denunciar, és evident que el 
silenci no és la solució”, va assegurar l’exvocal de l’òrgan de govern dels 
jutges. També va admetre que “els ritmes de la judicatura no són iguals 
que els de la víctima i que costa entendre que hagi de declarar fins a tres 
cops” a diferents jutges. La magistrada de l’Audiència de Barcelona, a més, 
va reconèixer que des de la judicatura, a voltes, s’analitzen aquests casos 
“amb estereotips”, tot i que alhora es va mostrar “esperançada” amb els 
nous plans de formació aprovats per què facin jutges i jutgesses “amb una 
mirada amb perspectiva de gènere. I que s’entengui que no hi ha un perfil 
de víctima ideal, que el relat pot no ser coherent i que existeix el 
maltractador psicològic”. 

  

La paradoxa que les dones de països de l’anomenat Primer Món tenen més 
dificultats de tirar endavant els seus negocis -amb manca de finançament 
i interessos bancaris més alts- que les dones de països en vies de 
desenvolupament, va ser certificat per la consultora Anna Mercadé, que va 
relatar una experiència positiva dels anys 90, però, que s’ha normalitzat 
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amb més traves en l’actualitat. Mercadé va explicar que amb la gran crisi 
de finals dels 90, moltes mestresses de casa volien tornar al mercat laboral 
però eren rebutjades per la seva manca d’experiència. L’any 1996 va anar a 
la Unió Europea per veure com funcionaven els microcrèdits. “Fins llavors 
les dones no podien sol·licitar un crèdit si no era amb l’aval del marit o del 
germà”, assegurava l’empresària, i el seu grup va “convèncer l’Institut 
Català de Finances per concedir aquests microcrèdits sense aval ni 
interessos, tot i que vint dones van fer un fons de garanties”, i així van obrir 
petits negocis com perruqueries i altres activitats d’autònomes. “Els 
polítics deien que no tornarien els diners, i no va ser així”. Va afegir que ara 
aquestes “microcrèdits funcionen a tota Espanya però són ara amb avals i 
interessos de fins el 10%”. Davant aquesta realitat, la presidenta de 50a50, 
que impulsa la paritat en tots els òrgans de poder, va advocar: “Les dones 
hem d’entrar al poder, i els grups de dones ens hem d’ajudar per canviar 
aquest paradigma patriarcal i sexista.”    

 

En aquest sentit, la presidenta de l’Institut Català de les dones, Núria 
Balada, va apostar per aplicar “distintes estratègies per visibilitzar les 
dones arreu i cercar expertes en tots els àmbits, sobretot en carreres més 
masculinitzades”. Per Balada “els equips paritaris són més enriquidors” i va 
indicar que “en aquesta quarta revolució industrial cal reduir la bretxa 
salarial entre homes i dones i posar en valor el treball domèstic i de cures”. 
La política va coincidir amb l’empresària que “cal crear aliances entres les 
dones” i va explicar l’experiència recent “del Parlament de les dones”, del 
qual va assegurar que “ha estat l’única mesura de consens polític del que 
portem de mandat” 

  

“I, què cal fer per assolir la paritat en els vostres àmbits?” 

“Hem de ser moltes dones per canviar certes dinàmiques. Ells continuen 
tancant els negocis fent una cervesa; mentre les dones tenim molta feina”, 
deia amb humor l’empresària Mercadé a la pregunta de la periodista 
Roqueta. Sense pèls a la llengua, va afegir que les dones no s’han 
d’avergonyir en dir: “Volem manar”, però que aquest rebuig al canvi en el 
sector empresarial “és manté des de fa 40 anys i amb connivència amb el 
poder polític”. L’exalcaldessa Sabater va insistir que “no només cal buscar 
la paritat entre homes i dones a les institucions, sinó també al carrer i a les 
associacions” i va advocar per “recuperar el concepte del ‘poder popular’, 
que opina del dia a dia del que passa a la ciutat, i fiscalitza des de com ha 
de ser una plaça al macrourbanisme”. En el seu mandat, Sabater va 
exposar que van voler aplicar plans d’igualtat a tots els àmbits de 
l’Ajuntament “i hi havia grups de dones empoderades però d’altres que no 
en volien saber res, que deien que ja estaven bé”, i per això va demanar 
“polítiques de diàleg i de consens per trencar aquestes pràctiques 
continuistes i patriarcals”. La presidenta de l’ICD va admetre que “ens els 
espais de pressa de decisions, els partits polítics mantenen estructures 
clàssiques, amb horaris difícils de conciliar amb la vida familiar i actituds 
masclistes”. Amb tot, Núria Balada es va mostrar “optimista” davant 
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l’embranzida del “valor feminista i que la participació de les dones avança 
en tots els àmbits”.  

La magistrada Montserrat Comas va detallar la “paradigmàtica” realitat 
de la carrera judicial, on actualment hi ha el mateix nombre d’homes que 
de dones, ja que el sistema d’accés és igual per a tots així com l’ascens. 
Aquesta realitat canvia, però, en els càrrecs de govern i de lliure 
designació, i va detallar: “en 40 anys no hem tingut cap presidenta d’una 
sala del Tribunal Suprem ni del Consell General del Poder Judicial”, la 
imatge del qual és ben il·lustrativa cada any en l’obertura de l’any judicial 
amb una foto de només homes magistrats amb el rei. Per Comas, una 
solució seria que el legislador ampliés la llei d’igualtat de 2006 -amb la 
qual va obligar els partits polítics, a fer llistes amb el 60-40%, per afavorir 
l’entrada de dones al Congrés, el Senat, el Parlament i als ajuntaments- i 
que fos “una exigència legal” en la resta d’àmbits, ja que en ser una 
recomanació “no s’ha assolit”.  La magistrada va defensar d’ “aplicar la llei 
d’igualtat en àmbits com el poder judicial, inclús en les associacions de 
jutgesses i jutges”. 

 

Les tasques domèstiques i de cura no es valoren i es mantenen en l’àmbit 
femení.  

Les ponents van expressar com es poden trencar aquestes dinàmiques. 

“Cal fomentar mesures de corresponsabilitat i visibilitzar el talent femení”, 
va declarar Balada. La magistrada Comas va revelar: “En les excedències a 
la judicatura per a cures, el 99% de qui ho demana són dones.” 
L’exalcaldessa Sabater va explicar que amb aquest canvi de paradigma 
van intentar petites mesures, com que una regidora de baixa per 
maternitat, votés en els plens a distància, per mitjans electrònics, i “no ens 
en vam sortir”. Per contra, la tarificació social a les escoles bressol, en què 
hi ha una quota diferent per a cada família segons la seva realitat 
econòmica, va dir la regidora badalonina “ha permès alliberar a dones per 
poder formar-se o treballar” i va insistir que “tota política pública ajuda a 
facilitar la vida de les persones”. L’empresària Mercadé va defensar que les 
escoles bressol “haurien de ser gratuïtes”, que com exhibeixen les 
estadístiques “la pobresa és femenina”, i que ha exposat aquesta 
necessitat de canvis fa anys i en sopars empresarials, “fins i tot amb el rei; 
però no ho volen”, assegurava. “Les empreses amb dones en càrrecs de 
responsabilitat són més humanes i més rentables” va afirmar Mercadé, 
però alhora va lamentar, que “en cinc anys, hi ha unes 350.000 dones 
executives, malgrat això, realment no manen, no decideixen.”  

 

Les dones són més castigades, econòmicament i políticament, quan 
comenten una infracció?,  va preguntar la moderadora fent referència a 
casos com el de Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil. 

La magistrada Montserrat Comas va considerar que “sí es penalitza més 
socialment i políticament a una dona perquè es mantenen visions culturals 
masclistes”. No obstant això, va sostenir: “No hi ha cap estudi que indiqui 
que les dones hagin estat més condemnades que els homes. En els 33 anys 
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que porto a la judicatura no és així.” Comas va compartir els criteris 
exposats, hores abans, per la seva homòloga Carla Vallejo, en detallar que 
l’índex de dones denunciades com autores d’un delicte “és molt baix i en 
tots els àmbits de la delinqüència, fins i tot en les alcoholèmies, ja que no 
han estat formades per la violència”. La presidenta de l’Institut Català de 
les Dones va criticar que “en l’àmbit de la política a una dona encara se 
l’examina la forma de vestir i se li pregunta si té fills, mentre a un home 
mai.” La consultora Anna Mercadé va revelar que ha rebut pressions com a 
dona: “A la Cambra de Comerç se’ns ha amenaçat i se’ns ha volgut fer 
fora”, va asseverar. “Aquesta què vol? Sí que és ambiciosa!”, són les 
crítiques que rebien -segons Mercadé- per voler assumir càrrecs de 
responsabilitat i poder. L’assetjament sexual en l’àmbit empresarial també 
és real, va afegir. En l’àmbit polític, Dolors Sabater, confessava: “No sé si 
és el fet de ser dona o de les noves polítiques de l’esquerra 
transformadora, però em vaig passar el mandant afirmant: ‘Ser amable no 
vol dir ser feble’.” Sabater va admetre que “la jerarquia que es dona a la 
figura de l’alcalde no la vam poder trencar” i va explicar l’anècdota que “en 
una reunió d’una empresa pública, era l’única dona, i va haver de presidir 
la taula i d’adoptar un llenguatge corporal, sinó se’m menystenia”. Una 
“exigència d’agressivitat”, que va patir en la moció de censura, va recordar. 

 

I, es poden fer polítiques publiques basant-se en categories del benestar 
de les persones i no en indicadors econòmics?, va preguntar la periodista 
Marta Roqueta explicant que la primera ministra de Nova Zelanda, 
Jacinda Arden, ha anunciat que ho farà així. 

Totes les ponents van estar d’acord que “la cura de les persones ha de ser 
prioritària”, en paraules de Núria Balada. “Cada any en el fòrum econòmics 
expliquem que en el concepte del PIB ha de significar que el benestar de 
les persones ha d’estar al centre de les ciutats”, afegia Anna Mercadé. I, 
Dolors Sabater va explicar que en tres anys al govern municipal han 
fomentat la participació en molts àmbits i “han aflorat necessitats en 
seguretat, prevenció”, tot afegint que “amb un pensament global és pot 
actuar en l’àmbit local”. 

 

Preguntada per l’actual sistema punitiu a l’Estat espanyol i si calen més 
accions preventives i restauratives, la magistrada Montserrat Comas va 
exposar que en la defensa dels drets de les persones “la prevenció és 
fonamental” i quan s’ha comès el delicte “el sistema punitiu també inclou 
la rehabilitació de la persona així com la reparació del dany a la víctima”. 
En l’actual debat per canviar el Codi Penal en els delictes contra la llibertat 
sexual de les persones, la jutgessa va defensar que “cal canviar la redacció 
d’alguns delictes, però no augmentar les penes de presó ”. Per exemple, va 
exposar que “certament l’abús sexual s’hauria de limitar a casos de 
tocaments, i anar graduant les agressions”. Actualment, hi ha cert consens 
en la judicatura que en les penetracions, quan la persona està sota els 
efectes de l’alcohol i les drogues, encara que no hi hagi violència ni 
intimidació hauria de considerar-se una agressió sexual i no un abús 
sexual, com està redactat actualment. 
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Després del debat, van realitzar-se quatre preguntes des del públic: 

 

1. L’assetjament sexual: Hi ha conductes normalitzades i acceptades. 

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, va 
admetre: “Portem segles de normalitzar conductes masclistes”, i va 
recordar el cas del suïcidi de la treballadora d’Iveco en fer-se viral un vídeo 
de contingut sexual d’ella. També va recordar que en el Parlament de les 
dones, “un tertulià de ràdio ho va qualificar de ‘pallassada’, i de ‘ser reïnes 
per un dia’, reproduint una simbolisme masclista”. 

 

2. Una emprenedora jurídica va relatar que mai ha aconseguit la 
condemna d’un home en cas d’assetjament sexual, o que l’empresa 
decideixi que sigui ell qui canvi de lloc de feina i no la víctima. La dona no 
denuncia perquè té por a perdre la feina, va manifestar. 

 “La dona sempre té por a perdre la feina i aquests casos d’assetjament 
sexual també passen en l’administració pública, i això és corrupció”, va 
concloure la consultora Anna Mercadé. Pel que fa a la corrupció, 
l’exalcaldessa Dolors Sabater va exposar que “pel mal ús del diner públic, 
la llei Montoro ha suposat acabar amb l’autonomia local i que ara no es 
pugui gastar gairebé res”, i va advocar que “hagin mecanismes de control 
però que també  que es puguin fer accions públiques”. 

 

3.  Un noi planteja a les ponents, que les dones han de defensar poder 
gaudir de la maternitat, però els pares també han de reinvidicar el seu rol 
de cuidadors. 

“Sí, la corresponsabilitat ha de ser compartida entre homes i dones. Els 
permisos també, i si no es fa al principi, els rols es repeteixen”, va alertar 
Núria Balada. L’empresària Anna Mercadé va sostenir que “els homes 
s’han de sentir culpables. I si no estàs amb els fills - va afegir- no tens 
aquest vincle d’amor i emocional que tenen les dones.” Per la magistrada 
Montserrat Comas, “aquest segle XXI és el de les dones, en què cal trencar 
rols socials i estereotips”. Comas va explicar el cas d’un company 
magistrat que ara ha tornat d’una excedència de paternitat i “assegura 
que està molt content, que ho explicarà a tothom” perquè és una 
experiència per viure-la. 

 

4.  En la darrera pregunta, un dels participants qualifica de “deliciosa” la 
ponència de la professora de Filosofia Begoña Román, i planteja 
“deconstruir la paraula corrupció” i pregunta sobre un àmbit plantejat i 
analitzat al curs d’Antifrau: Hi ha poca corrupció quan hi ha dones al 
capdavant? 

“Les dones entrem en els càrrecs de responsabilitat per millorar-ho tot i 
alhora necessitem fer-ho molt bé. Tenim uns valors arrelats a la terra, els 
transmetem as fills, a la tribu. I la corrupció és un problema de valors”, va 
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sentenciar la consultora Anna Mercadé. L’exalcaldessa Dolor Sabaté va 
lamentar que “el caciquisme i el clientelisme domina en certs partits”, i 
quan en un plenari van demanar de recuperar 17.000 euros d’una empresa 
que els havia cobrat de més, segons una auditoria, “cap partit va votar a 
favor”. La magistrada Montserrat Comas va aportar-hi més dades: 55 
persones es van dur a judici el primer trimestre de 2019 per algun delicte 
relacionat amb la corrupció. Va afegir que en el 60% dels casos hi ha 
condemnes i en el 40% restant no perquè no es poden provar. Comas va 
admetre que “no hi ha tolerància zero a la corrupció però la investigació i 
la prevenció són un bon camí”.  

Uns agraïts aplaudiments a la valentia i sinceritat expressada per les 
ponents va tancar la taula rodona, que va donar pas a la conclusió de les 
curs d’estiu, a càrrec del d’Òscar Roca, director de Prevenció de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. 
 

 

 

 

 

 


