
SOBRE DONES QUE ASSUMEIXEN CÀRRECS DE RESPONSABILITAT 
 
 
Ara més que mai en la història de les dones és necessari donar un impuls 
decidit per aconseguir ocupar llocs de responsabilitat i lideratge. Dic ara 
més que mai perquè durant els darrers cent anys hem fet un gran esforç 
per avançar en drets i llibertats. També, en assumir responsabilitats, no tan 
sols en l’àmbit privat, sinó també en el social i el polític. 
 
Tal i com ho planteja una humorista feminista: “Fins fa poc temps a les 
dones no ens consideraven aptes per votar, ni per conduir, ni per estudiar, 
ni per dirigir una empresa o un país...  dic jo, i ells eren aptes per decidir 
que no érem aptes?”. 
 
És així. L’esforç realitzat en les últimes dècades ens ha permès arribar al 
segle XXI de manera que en el món occidental, ara menys que mai se’ns 
imposen vetos (explícits, és clar!) al nostre desenvolupament laboral, 
professional i polític. Sense vetos ni prohibicions, ens cal, doncs, 
desenvolupar capacitats de lideratge, perquè la “foto fixa” d’only men en els 
llocs de direcció deixi de ser una constant inevitable. 
 
Amb aquest propòsit es va desenvolupar a Vilanova, promogut per l’Espai 
d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un curs sobre “Estratègies 
i tècniques de direcció i gestió per a dones” (juliol 2010). En el qual hi 
varem participar Margarita Artal i Regina Bayo-Borràs (directora i 
col·laboradora d’ARTAU, polítiques d’igualtat: www.artau.es)  
 
En el curs ens varem plantejar, entre d’altres, els temes següents: 
 
- Detectar situacions de discriminació i estereotips de gènere. A partir de 

la detecció i l’anàlisi d’aquestes situacions que se segueixen donant a 
totes les organitzacions (empresa pública i privada), oferíem recursos i 
habilitats directives per aconseguir, millorar i desenvolupar les capacitats 
de lideratge de les dones. 

- Desenvolupar activitats i recursos personals per a la direcció i el 
lideratge, tenint en compte que cada persona té i pot desenvolupar 
millor uns recursos més que d’altres, unes capacitats millor que d’altres, 
i que cadascuna de les integrants pogués reconèixer quines eren les 
seves pròpies. 

- Identificar les dificultats que afavoreixen l’auto sabotatge. Per “auto 
sabotatge” entenem aquells factors dels quals no en som conscients, i 
que impedeixen el nostre desenvolupament personal en l’exercici de la 
professió. En general, es denominen “sostres de vidre”, “terra enganxós” 
i “murs de formigó”; són barreres internes i externes que impedeixen el 
nostre progrés cap als llocs de lideratge i de responsabilitat. 

 
La finalitat del curs i d’altres realitzats amb dones que ocupen llocs de 
responsabilitat, era donar recursos personals a les dones amb càrrecs de 
responsabilitat, per tractar d’evitar el que la nostra benvolguda humorista 
planteja: “Hi ha pluges estrictament personals”. 
 
En altres paraules: per no acabar “amarades” és precís saber: 



 
- Què ens convé evitar 
- Què ens interessa conèixer / aprendre 
- Què hem d’evitar 
- De què ens hem de protegir 
- Què podem millorar 
- Per què és imprescindible aprendre 
 
I l’enfoc general del curs parteix de dos principis:  
 
- El desenvolupament del lideratge comença amb el coneixement profund 

del propi líder. 
- La clau per aconseguir el creixement personal descansa en autoconèixer-

se i autoacceptar-se. 
 
Per últim, volem recordar que amb aquesta perspectiva se està treballant 
actualment en els Centres de Lideratge de molts països del nostre entorn, 
però no ho fan amb una perspectiva de gènere. 
 
Una petita però gran diferència! 
 
Barcelona, gener de 2011    


