
La representació de les dones és sufi cient en 
els llocs de direcció, responsabilitat 
i decisió econòmica i empresarial?
No és sufi cient per dos motius. Primer per una 
qüestió quantitativa. Si més de la meitat del 
planeta són dones, no és de calaix que el percen-
tatge de presència femenina en els màxims llocs 
de direcció i responsabilitat empresarials sigui 
tan baix. I segon, per una qüestió qualitativa. 
L’accés de la dona als ensenyaments superiors ja 
és, sortosament, una normalitat i, en conseqüèn-
cia, la seva qualifi cació ja no pot ser excusa per a 
ningú. La nostra societat té moltes coses del segle 
XXI, però encara manté estereotips del segle XIX. 
La discriminació positiva en algunes matèries va 
servir per conscienciar a tothom que la desigual-
tat per motius de sexe és completament absurda. 
Un estat democràtic ha de fer prevaler la igualtat 
de condicions. El Govern treballa en l’equiparació 
entre home i dona, tant en l’àmbit familiar com 
en l’àmbit laboral. Els resultats arribaran a mig 
i a llarg termini, però el que importa és que ens 
hem posat a caminar.

Creus que i ha una forma femenina de dirigir 
i gestionar les empreses?
Sí, tenim molts exemples d’empresàries que han 
sabut aixecar imperis o han obtingut millors re-
sultats en la gestió de la seva companyia respecte 
a etapes anteriors. Com deia aquell, ni és millor ni 
és pitjor la forma femenina respecte a la mascu-
lina, sinó diferent. Esquerra dóna molta impor-
tància als emprenedors i les emprenedores. Això 
ho podem veure en la creació de microempreses 
per part de dones en països del Tercer Món, que 
són una gran eina per a la família per sortir de 
situacions econòmiques i socials complicades, i 

per a donar estabilitat i seguretat. 
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«ZP i CiU han optat 
per retallar als qui 
ho tenen més difícil 
per reaccionar»

Sergi de los Rios
Cap de llista per Tarragona 
a les eleccions al Parlament

DONA I EMPRESA

Preguntes de 
NÚRIA VIÑAS,
directora de FIDEM

«El Govern treballa 
en l’equiparació entre home 
i dona, tant en l’àmbit familiar 
com en l’àmbit laboral»
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Departament de Salut ha fet saber als 
seus gestors que poden estudiar un nou 
emplaçament a uns terrenys annexos a 
l’actual Joan XXIII d’aproximadament 
20.000 metres quadrats. El que és im-
portant és que existeixi l’oportunitat de 
créixer, i la voluntat de planifi car aquest 
creixement, amb la participació assegu-
rada de l’Ajuntament de Tarragona, que 
ha de poder prendre les seves decisions 
en matèria urbanística. 

Quina valoració fas de la política de 
tancament dels centres d’atenció con-
tinuada en l’àmbit d’atenció primària 
de Tarragona?
Tota política relacionada amb les Àrees 
Bàsiques de Salut deriva d’una anàlisi 
de les necessitats a curt i mig termini, 
i les necessitats evolucionen davant de 
molts canvis, com ara la demografi a i 
la millora de la mobilitat per part de la 
població amb les noves infraestructures. 
Per tant, qualsevol possible tancament 
ha de ser resultat d’aquests factors, i 
suposarà una obertura o una ampliació 
en algun altre punt d’atenció sanitària. 
La planifi cació dels recursos sanitaris es 
podrà fer de manera molt més coordina-
da a partir dels Governs Territorials de 
Salut que ha impulsat el Govern, i que 
permeten una acció integrada amb les 
administracions locals. 

SALUT

Preguntes 

d’ALBERT TOMÀS,
President de Metges 

de Catalunya

Estàs d’acord amb l’oferta que ha fet 
el Departament de Salut de construir 
el nou hospital de Santa Tecla al costat
del Joan XXIII?
Del que es tracta és d’optimitzar recur-
sos, atesa la conjuntura econòmica irre-
gular, i d’assegurar una oferta sanitària 
pública de qualitat. La concentració i 
les aliances entre centres hospitalaris 
permetrien aconseguir una economia 
d’escala. Encara és d’hora per donar res 
per fet, i cal atendre també les necessi-
tats de l’actual hospital de Santa Tecla, 
tenint en compte que la capacitat de 
creixement d’aquest darrer centre hospi-
talari és molt limitada. Com a mínim, el 

MÓN LABORAL

Quines mesures proposeu per frenar el pro-
cés continuat de retallades dels drets socials
i laborals de les classes treballadores?
La primera acció política ha estat oposar-nos a 
la reforma laboral que el PSOE i els seus socis 
parlamentaris van plantejar al Congrés espa-
nyol, i que desembocarà en la vaga del 29 de se-
tembre. Entenem que, davant la crisi, el govern 
Zapatero i el seu aliat de CiU han optat per la via 
fàcil de retallar als que ho tenen més difícil per a 
reaccionar: el sector públic i els pensionistes. A 
Catalunya ho patim encara més perquè no es té 
en compte el diferencial del cost de vida. 
Davant d’això, si hi afegim que els avenços del 
nou Estatut en matèria d’ocupació van quedar 
retallats amb el pacte Mas-Zapatero, i que el 
dèfi cit fi scal continua, ja es pot veure que no ho 
tenim fàcil. En allò que hem tingut opció, ja s’ha 
vist que la manera de fer i les prioritats han estat 
unes altres: els pactes nacionals de l’Habitatge 
o de Recerca, com a instrument de concertació, 
o l’Acord Estratègic per a la Competitivitat, i 
l’Acord per a l’Ocupació Juvenil. A Catalunya, 
en lloc d’enfrontar-nos al sindicats, hem buscat i 
trobat acords. 

Cap a on enfocaríeu els canvis en el model 
socioeconòmic, per garantir l’ocupació plena 
i de qualitat?
A principis del 2004, el Govern, els sindicats 
i les organitzacions empresarials van obrir un 
procés de concertació i acord per tal de reforçar 
les bases de competitivitat i sostenibilitat de 
l’economia catalana. Aquest procés va condu-
ir a la signatura de l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana 2008-
2011. És en aquest marc que s’han reforçat la 
formació professional, per una banda, i el suport 
a la recerca i a la innovació, per l’altra, amb 
l’obertura de l’economia catalana a l’exterior.
Aquesta política, però, ve escanyada per les limi-
tacions al crèdit, i per la política de retallada del 
PSOE. CiU en lloc d’una política anticíclica, d’es-
tímuls, que l’estructura econòmica de Catalunya 
necessita. Hem de fer polítiques de llarg recor-
regut, que fa molt de temps que haguessin hagut 
de començar, i que necessiten d’uns instruments 
fi nancers i legals que encara no tenim. 

Preguntes 

d’ISABEL PALLARÈS,
secretària general 

d’Intersindical-CSC

exigir-ho tot als docents. La cultura de 
l’esforç, una determinada cultura cívica, 
no s’aprenen només a l’escola, s’aprenen 
també a casa i al carrer. 

L’educació i la Formació Professional 
han de ser una prioritat pel proper 
Govern?
Ja ho han estat per a l’actual. S’ha 
augmentat molt l’oferta d’FP arreu del 
territori, i ara mateix estem intentant 
que l’accés de l’FP a la Universitat sigui 
més fàcil. Lligar l’FP al món de l’em-
presa, com preveu ja l’Acord estratègic, 
és una altra de les prioritats. Es tracta, 
sobretot, que no es vegin com a camins 
separats. L’FP és una expressió més de 
l’educació. A més a més, cal desplegar la 
Llei d’educació, el recorregut de la qual 
està assegurat perquè la van aprovar 106 
dels 135 diputats del Parlament. 

ENSENYAMENT

Preguntes de 
PERE FARRIOL,
President de FAPAES

El seu partit treballarà perquè famí-
lies i escola vagin plegats cap a una 
coresponsabilitat en l’educació?
La coresponsabilitat és de les famílies, 
de les escoles, i de la societat en el seu 
conjunt. Aquesta era la base del Pacte 
Nacional per a l’Educació que va im-
pulsar la consellera Marta Cid, i que ha 
permès desenvolupar la Llei d’educa-
ció, que dóna una major autonomia als 
centres, i vol desenvolupar un sistema 
educatiu propi per a Catalunya. Cal 
reforçar el paper dels consells escolars, i 
les funcions de les AMPA per a fer efecti-
va aquesta coresponsabilitat. No podem 

«La cultura 
de l’esforç no només 
s’aprèn a l’escola, 
també s’aprèn 
a casa i al carrer»

«Lligar la FP al món 
de l’empresa és una 
de les nostres prioritats»

«La planificació 
dels recursos sanitaris 
es coordinarà millor 
a partir dels Governs 
Territorials de Salut»

«A Catalunya, en lloc 
d’enfrontar-nos als sindicats, 
hem buscat i trobat acords»


