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La nena de la font

La otra cara del empleo USA. “Los salarios están subiendo, pero tam-
bién la inflación. El salario mínimo no se ha tocado, los horarios si-
guen siendo malos.

La farmacèutica @AstraZeneca escull Barcelona per instal·lar-hi un 
nou hub de desenvolupament de medicaments per a malalties rares. 
Una molt bona notícia que consolida el sector de la salut, que ja repre-
senta el 8,7% del PIB i segueix creixent, com a motor econòmic del país.

El 80% de les empreses de l’Ibex no compleixen amb els requisits de la igualtat 
de gènere del Codi de Bon Govern de la CNMV. Font: @bsm_upf @PalauErola

“S’ha avançat molt en la reclamació de 
millores socials i laborals per les dones 

treballadores, encara queda un llarg camí 
per recórrer”. 
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 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

Vols saber el grau de maduresa 
organitzativa de la teva empresa?

Un dels models que ens agra-
da més explicar i que ser-
veix com a guia per tal d’as-
solir organitzacions amb un 

molt bon rendiment és el següent:

Aquest model ve a dir que les organit-
zacions que funcionen millor tenen 
tres elements necessaris, tot i que se-
gurament no suficients:

1. Visió estratègica. Compartida i co-
municada per tota l’organització

2. Rols i processos. Tot el personal de 
l’organització sap quina és la seva res-
ponsabilitat i què se n’espera

3. Bon ambient. Com a resultat de te-
nir els dos punts anteriors de la forma 
més adequada possible

En base a aquest esquema, us propo-
sem un petit exercici per poder ava-
luar, de forma simple, quin és el grau 
d’assoliment dels elements anteriors a 
la teva organització. 

1. La teva organització dedica més de 
16 hores a l’any al procés de reflexió 
estratègica?

2. Diries que la plantilla coneix l’estra-
tègia?

3. Els processos de la teva empresa són 
coneguts, s’apliquen i es van millorant?

4. Tothom te clares les seves responsa-
bilitats?

5. S’han definit indicadors (KPIs) i es 
fa el seguiment adequat?

6. Els sistemes informàtics cobreixen 
més del 75% dels processos de l’orga-
nització?

7. Diries que hi ha un bon ambient de 
treball?

Per poder trobar un valor a l’enquesta, 
puntuarem el “sí” amb 5 punts i el “no” 
amb un 0

Si el resultat final està proper al 35 
punts, seguiu així! 

Si el resultat està entre els 20 i els 35 
punts, teniu marge de millora. Cal 
veure en quins punts

Tota puntuació per sota de 20 pot vo-
ler dir que has de revisar moltes coses 
Juguem? 

Dimarts 8 de març, és d’hora 
i baixo cap al centre d’Igua-
lada esquivant el trànsit 
matinal d’escoles, trans-

portistes i altres companys que tenen la 
mateixa dèria per anar cada dia a treba-
llar. Agafo l’avinguda Balmes, giro per 
avinguda Gaudí, continuo avall fins a 
la d’Àngel Guimerà, el gran Guimerà 
que em porta cap a la seva terra baixa 
-o així m’agrada a mi veure-ho, i que 
bé s’hi està-, fins que, finalment, ja soc 
al capdavall de la Rambla Nova, i just 
abans de girar cap a la plaça de la Creu, 
li dic bon dia amb la mirada a aquella 
nena de bronze amb dues trenes que, 
amb subtilesa, intenta empènyer una 
font amb forma de gran bola de granet.

Escrivint aquest article vull parlar so-
bre el paper de nosaltres, les dones, al 
meu sector, l’immobiliari, caracterit-
zat històricament per un marcat pro-
tagonisme masculí. Ja sabeu, això de la 
propietat, els béns arrel, la construcció 
i, no ens enganyem, els negocis en ge-
neral, han estat sempre cosa de testos-
terona. Evadint els retrets que podria 
fer, sense perspectives de futur, el cert 
és que de mica en mica, i tan subtil-
ment com la nena de la font comença a 
fer ballar la gran roca, ens hi hem aca-
bat fent un lloc.

En aquests escrits, s’acostuma a pro-
porcionar al lector dades empíriques 
que així demostrin les afirmacions que 
s’hi aboquen com, per exemple, que 
l’any 2019 el 45% de les operacions 
immobiliàries en l’àmbit nacional les 

vam tancar dones, o que, avui dia, ja 
sumem un 32% del total dins del col-
lectiu d’APIs (Agents de la Propietat 
Immobiliària). Ara bé, i sense deixar 
de celebrar l’anterior, la notícia no és 
-ni ha de ser-, que per fi la cosa està 
canviant sinó que encara no ho ha fet, 
igual que la nena dansant subtilment 
al voltant de la font no ens ha de fer 
perdre de vista la gran roca de granet 
que tenim al davant.

Si bé, sense cap mena de dubte, s’ha 
avançat molt en la reclamació de mi-
llores socials i laborals per les dones 
treballadores, encara queda un llarg 
camí per recórrer, tant com que l’ante-
riorment esmentat 32% de representa-
ció femenina dins els APIs fa deu anys 
que no avança, com que només un 9% 
de càrrecs directius del sector els ocu-
pem dones o com que, per difícil que 
sembli de creure, continua existint un 
11,5% de bretxa salarial entre dones i 
homes -i cal dir que el sector immobi-
liari és un dels sectors on aquest indi-
cador és més baix.

Ja per acabar i sense ànim d’allar-
gar-me, com deia, avui dimarts 8 de 
març, Dia de la Dona, el celebrem, 
com no pot ser d’altre forma, treba-
llant. Jo, en particular, tant des de 
Finques Rambles com des de la junta 
de la Unió Empresarial de l’Anoia i, 
en especial, amb la comissió de do-
nes empresàries i emprenedores de la 
UEA Inquieta, per acabar de treure’ns 
del damunt aquesta gran roca que ja fa 
molt, massa, que dura.
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