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La plataforma 50a50 crea una xarxa per donar suport a l’accés i la presència
més alta de dones en institucions i centres de decisió

Pas ferm cap a la paritat
MAR GALTÉS
Barcelona

Primer va caldre posar en evi
dència la trista realitat: falten
dones en els llocs de decisió.
Després es va passar a quanti

ficar els objectius: les Nacions Unides
proposen que hi hagi paritat als llocs
de decisió el 2030. I llavors cal comen
çar a actuar. Existeixen, sens dubte,
prou –i més– dones preparades i dis
posades a aconseguirho. El que no hi
ha són estructures que ajudin a ferho
possible: “Els homes tenen estructures
des de tota la història de la humanitat”,
diu AnnaMercadé.
Aquesta empresària, que des de fa

tres dècades reivindica el paper de la
dona emprenedora, ha aglutinat al seu
voltant un grup de professionals –en
van començar vint, ja en són un cente
nar– per tal de teixir una xarxa de su
port a totes les dones que es proposin
d’accedir a llocs de decisió. “El que vo
lem és que on hi hagi decisions, hi hagi
un 50% de dones. I que les dones que
vulguin accedir a aquests llocs no sen
tin que lluiten soles”.
50a50 és una associació que es va co

mençar a gestar fa un any, però té l’ori
gen en l’Observatori Dona, Empresa i
Economia, un fòrumd’estudi i reflexió
creat fa deu anys a la Cambra de Co
merç, amb unes tasques que serveixen
per quantificar la desigualtat de gène
re. I fer posar vermell el personal. De
l’Observatori va sorgir el Consell de
Conselleres, que pren forma com a as
sociació a 50a50. “Sabem que hi ha
moltes associacions, però volem ser un
paraigua transversal per aconseguir la
paritat als llocs de decisió el 2030”.
Tot i així, amb les xifres a lamà, sem

pre hi ha qui considera que la presèn
cia de dones és un tema secundari da
vant altres problemes més urgents o
importants. “Desde50a50parlemamb
tothom. I entre tots ja hem aconseguit
coses: ara caminen tots bojos buscant
dones per a les seves candidatures”,
diuen Mercadé, Susana Bleier (advo
cada i economista), Helena Torras

(emprenedora en Bwom), Anna Gener
(presidenta executiva de Savills Aguir
re Newman Barcelona) i Maria Teixi
dor (advocada, emprenedora, membre
de la junta del FC Barcelona). Totes
elles implicades en l’associació, que
reuneix dones dels àmbits empresari
al, acadèmic o públic, i associacions de
dones (Grup7, Fidem, Empresàries del
Vallès, Empresàries PenedèsGarraf ).
50a50 presentarà una candidatura

de dones a la Cambra deComerç, o a la
patronal Foment? “No es tracta d’això.
Donarem suport a les dones que vagin
en qualsevol candidatura”, assenyalen.
El seu referent va ser la candidatura de
M. Eugènia Gay, que va guanyar les úl
times eleccions al Col.legi d’Advocats
de Barcelona. “És la primera junta pa
ritària i és un exemple del que volem

que passi en tots els àmbits de decisió.
Necessitemmés referents”.
En el cas de les pròximes eleccions a

laCambradeComerçdeBarcelona, “el
nostre objectiu és aconseguir que hi
hagi un 50% de dones en el pròxim ple
i també en l’executiva. I evidentment,
també seria hora que hi hagi una presi
denta dona”. També s’han proposat
d’explicar amb transparència com fun
ciona el procés electoral en la institu
ció. “Els empresaris, organitzacions i
autònoms voten les persones que re
presenten els seus epígrafs. Després
són les persones electes que constitu
eixen el ple, i trien la presidència”. Per
això, la seva tasca ara se centra a acon
seguir el màxim de dones que es pre
sentin candidates en els quaranta epí
grafs. Es tracta, diuen, demodernitzar:
“Per exemple, la Barcelona tecnològi
ca de les startups, per què no està re
presentada en laCambra?Perquènohi

ha epígraf! Cal lluitar contra la des
afecció dels joves empresaris, i això no
és un tema de dones, sinó per fer entre
tots”.
Diuen que la unió fa la força. “Hi ha

dones que potser no s’hi atrevirien, pe
rò que si saben que els donem suport,
sabran fer el pas”. Això funciona per a
la cambra, però també en general. “El
canvi de la dona és un canvi de socie
tat”. “i forma part d’un despertarmun
dial. Els homes es perpetuen en el po
der, així està elmón cames enlaire. Ara
ens toca a nosaltres incorporarnos
per entre tots canviar el sistema”, afe
geixen.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Co

lau, “ens dona suport des del primer
dia”. Colau volia que una dona fos pre
sidenta de la Fira, de moment no sem
bla que hi ha decisió... “però serà difícil
la paritat”, auguren. “Sí que ja tenim
una presidenta del Port de Barcelona
(MercèConesa). “Les associacions que
reben diners públics haurien de ser les
primeres a donar exemple. Però ningú
no compleix la llei de la Paritat, del
2015, i no passa res”. A través d’un con
veni amb Barcelona Activa, des de
50a50 visibilitzen més dones i creen
nous referents.
Potser a alguns –homes– els pugui

semblar absurd que a hores d’ara sigui
necessària una xarxa per animar les
dones que se sentin capaces de postu
larse per a llocs de decisió. “No ho és.
No ho tenim assumit”, insisteixen. Hi
ha estudis que confirmen que –enca
ra– les dones no pregunten, no reivin
diquen, no se senten amb dret a un as
cens, un augment de sou. “Els homes
no renunciaran al poder, però es tracta
de sumar i treballar plegats, sense anar
en contra ni fer fora ningú”.
Però sí que cal corregir estereotips.

Què és això que darrere d’un gran ho
mehiha sempreunagrandona? “Visu
alitzarem totes aquelles dones que des
de sempre i sense cap protagonisme
han tirat endavant la humanitat”.
Elmoment, i també per què no les xar
xes socials, juguen ara al seu (nostre)
favor.c
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Susana Bleier, Helena Torras, AnnaMercadé,Maria Teixidor i Anna Gener

“Nopresentaremla
candidaturaalaCambra;
donaremsuportatotes
lesdonesques’hipresentin”

Arquitectura
per a unmón

millor

Totssomiem,d’unamaneraoaltra,
a canviar les nostres ciutats i edi
ficis. Sovint somiem en ciutats
senseobstaclespera lespersones

amb diversitat funcional, sense llocs inse
gursqueposinenrisc lesdonesosenseper
sones que hagin de dormir al carrer; altres
cops anhelem una ciutat sense fums, sense
sorolls i sense cotxes.També sommolts els
quesomiemenedificissensehumitats,sen
se temperatures poc confortables o sense
malaventilació.
Considerant les particularitats de cada

època,elssomnisperfermillorsciutatshan
estat una constant en la història. I avui, u
d’octubre, dia mundial de l’Arquitectura i
tambéde l’HàbitatUrbà, convé reivindicar
elseupaperenelfuturdelesciutatsielben
estarde lespersonesque leshabitem.
Vitruvi afirmava que l’arquitectura des

cansava sobre tres pilars fonamentals: la
Venustas(bellesa), laFirmitas(fermesa)i la
Utilitas(utilitat).Perell, l’arquitecturacon
sistiaaalinearaqueststresaspectes.Mésde
dosmil∙lennismés tard, i desprésdemoltes
reflexions, algunes d’utòpiques, estem
llunydesatisferelsnostres somnis.
Les Nacions Unides i la Unió Europea,

conscients de problemàtiques socials molt
properes, com l’accés a l’habitatge, la cohe
sió social o la mobilitat, i d’altres més glo
bals, com la lluita contra el canvi climàtic,
l’economia circular o la implementació de
lesnovestecnologies,hanengegatdiferents
projectes per revertir l’actual situació. Els
objectius de desenvolupament sostenible
(ODS), l’agendaurbanao la recentdeclara
ció de Davos d’impuls al concepte Baukul
turensónbonsexemples.
L’estratègia comuna en totes les inter

pretacionssobrelesurbsésclara: larenova
ció urbana és la única opció de futur capaç
dedonarrespostaalesnecessitatsdelesge
neracionspresentsifutures,sensecompro
metreelmediambientid’acordamblavisió
vitruvianadel’arquitectura.Lesciutats iels
habitatges són elements vius, de vida limi
tada i, per tant, requereixen actuacions de
renovacióqueenmillorin lesprestacions.
Els arquitectes, exercint el paper social

de lanostraprofessió, defensemunprojec
te de país basat en la transformació de les
ciutats. Aquest projecte és clau per assolir
ciutats més justes, sostenibles, empàtiques
ambel teixit social i queafavoreixinel ben
estar, la salut i la felicitatde lespersones.
No pot ser que la rehabilitació continuï

estant tan per sota de les actuacions d’obra
nova. Enfortir les polítiques de renovació
urbana, liderar el consens entre els agents i
garantir els recursos que capgirin aquesta
situació són els objectius que demanem al
futur pacte nacional de renovació urbana.
En el diamundial de l’Arquitectura, els ar
quitectes volem recordar el profund com
promís de la professió per aconseguir un
mónmillor, que ens acosti als somnis indi
viduals i col∙lectiusde tothom.

No pot ser que
la rehabilitació continuï
estant tan per sota de
les actuacions d’obra nova

TRIBUNA

Assumpció Puig i Hors
Degana del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya


