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 P as imprescindible per aconseguir 
la igualtat real, ODS número 5 de 
l’agenda de les Nacions Unides. 
Cada dia et pots preguntar: per 

on començo? La igualtat, el sostre de vidre, 
les dones als consells d’administració, la 
violència de gènere, la bretxa salarial, les 
càrregues de la llar, la quantitat de coneixe-
ment perdut de tantes i tantes dones que 
renuncien a la seva carrera professional.

Quin camí ens pot portar a l’objectiu? Com 
resolem totes i cada una d’aquestes vies, 
totes elles importantíssimes?

Quines institucions han d’actuar? Què po-
dem fer les dones empresàries? Què pot 
fer FIDEM? 

La nostra fundació fa anys que treballa per 
aconseguir la igualtat, la visibilitat, per ajudar 
les joves emprenedores i perquè les dones 
més grans tinguin una segona oportunitat, 
provem nous sistemes de flexibilitat laboral, 
sistemes de maternitat a la carta, treballem 
per detectar i erradicar la violència de gènere 
a les empreses, per moltes i moltes coses, 
però amb la sensació de no arribar-hi.

El darrer terç del segle passat es va escriu-
re molt sobre conciliació, es va legislar, i les 
dones sobretot, però també moltes em-
preses i institucions, es van posar a treba-
llar sobre aquest concepte. “Com cal fer 
compatible la maternitat i les tasques de la 
llar amb la vida laboral.”

Però al cap dels anys vam percebre que ha-
víem caigut en un parany, les dones teníem 
més facilitats, guarderies, teletreball, però al 
final la trista realitat és que les dones continu-
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De la ConCiliaCió a  
la Corresponsabilitat
L’objectiu del projecte COPERSONA és la recerca d’un nou 
model de corresponsabilitat social que sigui sostenible 
i es pugui implementar al nostre país. I per aconseguir-ho 
s’ha posat el focus als tres primers anys de la vida del nadó, 
que és quan es prenen les decisions familiars de la cura

en treballant en les tasques de la llar el doble 
que els homes, va començar a córrer la idea 
de la superwoman, dona estressada, que ho 
vol fer tot i tot molt bé a risc de la seva salut i 
de la renúncia a la seva vida personal. 

Cada cop veiem més clar que la base de tot 
era en el nucli familiar, però ben lluny de fer-ne 
responsable la família, parlem directament 
de responsabilitat social, la família i els fills és 
un projecte comú i ha d’estar protegit, impul-
sat i valorat per la societat, parlem de treballar 
perquè des de tots els actors socials s’enfo-
qui com cal resoldre el compartir i gaudir de 
la cura dels fills, com es pot exercir de pares 
sense necessitat d’abandonar ni la feina ni 
cap carrera professional. 

I sobretot la societat necessita nens, volem 
i estimem els nens i per tant avui ho podem 
ja considerar com un projecte de país, 
d’aquí el fet que parlem de corresponsabi-
litat social i no familiar. 

Un empresari hi té un gran paper, ja que pot 
ser el sancionador o, tot el contrari, l’inductor 
perquè el seu treballador, sigui home o dona, 
assumeixi de ple dret la paternitat i lluiti per-
què es millori en temps i prestacions, tindrà 
empleats més satisfets i per tant més com-
promesos amb el seu projecte, el mateix 

passarà amb els grans influenciadors, com 
mestres o personal sanitari.

Tots els grans influenciadors, en especial 
dels primers anys de la vida del nadó, s’han 
de mobilitzar per aconseguir que sigui possi-
ble fer compatible la vida laboral i familiar.

Si aconseguim elaborar un model molt més 
avançat de corresponsabilitat social i per tant 
arribem a posar les bases per a la igualtat real, 
de facto, s’aniran resolent a poc a poc i una a 
una la resta de disfuncions que genera la de-
sigualtat, començant en primer lloc per la bret-
xa salarial, que no deixa de ser un peatge ocult 
però realíssim que paguem les dones pel fet 
de poder ser mares, la societat ens descomp-
ta i ens fa assumir les conseqüències de la 
maternitat, com si la maternitat no fos un gran 
bé social. En el moment que home i dona 
comparteixin beneficis i càrregues de la ma-
ternitat no hi haurà cap justificació per a la 
bretxa salarial, ja que les oportunitats a les car-
reres professionals també s’hauran igualat.

I seguint per aquest camí, si la dona no té 
cap necessitat d’abandonar la vida laboral 
perquè està degudament compartida la 
seva funció a la llar, econòmicament serà ja 
sempre independent i lliure, per tant el pri-
mer pas per poder resistir i sobreviure en 
casos de violència de gènere.

Si l’abandonament de carreres professio-
nals per causa de la maternitat ja no es pro-
dueix, la massa crítica de dones que aniran 
aconseguint llocs de més reconeixement 
professional anirà creixent, totes sabem 
que necessitem una gran massa crítica de 
“comandaments intermedis dones”, si vo-
lem aconseguir arribar a trencar el sostre de 
vidre i per tant iniciar el punt d’inflexió cap a 
la igualtat als consell d’administració. 

Un cop fet aquest camí és quan la societat 
haurà recuperat tant de coneixement perdut 
fins ara, ja que es dona la paradoxa que sur-
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Entitats que treballen avui 
en el projecte COPERSONA:
FIDEM, MATERS, Asodame, Ad Lleida, Talent 
Femení, Institut Català de la Salut, Schneider 
Electric, Rosa Sensat, ESCI, UPF, UVIC, UdG, 
Cecot, Pimec FemCat, Respon cat, UGT, 
CCOO, Famílies LGTBI, Fundació Grup 7, 
Homes Igualitaris, AIJEC, ICO, Kid’Clusters, 
Mútua de Propietaris, Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, Col·legi de Politòlegs 
i Sociòlegs de Catalunya, Port de Barcelona, 
Montse Crespín (filòsofa), Amat Immobiliaris, 
Anudal, Encofrats Alsina, FICOSA, Fundació 
Salut i Persona, Mullor Service.

ten més i més dones altament qualificades 
de les universitats i en canvi una gran part 
acaben en llocs de treball que aporten poc 
valor o, el que és pitjor, abandonant la vida 
laboral.

Per tant hem de generar aquest canvi de 
paradigma del cercle viciós al cercle virtu-
ós corregint pas a pas i creant models cul-
turals nous que ens apropin a solucions ja 
existents i amb èxit en altres països euro-
peus però adaptats a la idiosincràsia del 
nostre país i també a la seva economia, 
generant si fes falta fórmules transitòries 
en especial quant a prestacions fins asso-
lir l’objectiu.

Sobre la base d’aquestes reflexions FIDEM 
i MATERS, les primeres empresàries i les 
segones mares recents es van trobar disse-
nyant un projecte per arribar a aconseguir-
ho. Vam formar un nucli inicial amb altres 
associacions de dones empresàries ASO-
DAME, AD de Lleida, Talent Femení. 

El projecte l’hem anomenat COPERSONA, 
i té com a finalitat la recerca d’aquest nou 
model de corresponsabilitat social que si-

gui sostenible, per tant que es pugui arribar 
a implementar al nostre país. Per fer-ho 
hem posat el focus als tres primers anys de 
la vida del nadó, que és quan es prenen les 
decisions familiars de la cura. 

Metges, llevadors, assistents socials, mes-
tres, catedràtics, empresaris, caps de recur-
sos humans i sindicats, tots junts a la recerca 
del mateix objectiu, amb el compromís, un 
cop trobat el nou model, d’iniciar una segona 
etapa que serà molt més lenta però impres-
cindible que és la de treballar pel canvi cultu-
ral que segur que ha de comportar aquest 
nou model, des de la base de la societat.

Ens hem compromès entre tots a aconse-
guir canviar les regles del joc i que aquest 
segle XXI sigui el segle de la igualtat, malgrat 
les amenaces que van sortint arreu, fruit se-
gurament de la resistència al canvi. Estem 
segurs que ho aconseguirem. n 

Un model més avançat 
de corresponsabilitat 

social resoldrà la resta 
de disfuncions de la 

desigualtat, començant 
per la bretxa salarial


