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Meritxell Batet i Dolors Toldrà –dreta–, ahir en la ponència.

LLEONARD DELSHAMS

AGÈNCIA/GEORGINA TIRADO
❘ LLEIDA/BRUSSELLES ❘ Només el 35 
per cent dels càrrecs directius 
en empreses de la Unió Europea 
estan ocupats per dones. Del 
total de 7,3 milions de càrrecs 
de direcció que hi ha a la Unió 
Europea, 2,6 són dones, segons 
un informe d’Eurostat amb mo-
tiu del Dia Internacional de la  
Dona. 

A més, les dones que ocu-
pen càrrecs directius als paï-
sos membres obtenen un salari 
un 23,4% inferior a la mitjana 
que els homes, xifra que sig-
nifica que les caps d’empre-
sa guanyen una mitjana de 
77 cèntims per cada euro que 
guanya un home per hora.  
Espanya es troba al lloc setè de 
la taula amb una desigualtat 
salarial d’un 16 per cent. Per 
països, la presència de dones 
més gran en aquests càrrecs es 
registra a Letònia, l’únic estat 
membre on les dones són ma-
joria (53%). Espanya ocupa la 
posició dotzena per sota del 
40%, lleugerament superior a 
la mitjana europea. A l’extrem 
oposat del rànquing, les dones 
representen menys de la quarta 
part dels gerents a Alemanya, 
Itàlia i Xipre (22%).

Per la seua banda, les univer-
sitats Oberta (UOC) i Politèc-
nica (UPC) de Catalunya van 
presentar ahir els resultats d’un 
estudi que posa de manifest que 

Només el 35% dels directius en 
empreses de la UE són dones
El Cafè del Teatre organitza el col·loqui ‘Feminisme: la nostra inversió de futur’

INFORME DIA DE LA DONA

les noies infravaloren les seues 
capacitats en tecnologia i mate-
màtiques, mentre que els nois 
les sobrevaloren, malgrat te-
nir generalment pitjors notes. 
Aquest fet repercuteix en les ti-
tulacions d’informàtica, en què 
únicament un 9 per cent dels 

estudiants són dones. Les dos 
universitats també han produït 
un vídeo en el qual adverteixen 
de la poca presència de les dones 
en les titulacions informàtiques 
per conscienciar la societat i re-
cordar que tots dos sexes tenen 
les mateixes capacitats.

D’altra banda, l’Agrupació 
de Lleida del PSC va organit-
zar ahir al Cafè del Teatre el 
col·loqui Feminisme: la nostra 
inversió de futur, en el qual 
la diputada del PSC Meritxell 
Batet i la professora de dret de 
la Universitat de Lleida Dolors 
Toldrà van plantejar un dis-

curs sobre les desigualtats ac-
tuals entre homes i dones i van 
proposar el feminisme com un 
projecte de futur. Malgrat que 
el feminisme ha obtingut im-
prescindibles avenços legals, 
en termes socials no hi ha una 
plena conscienciació d’igual-
tat entre els dos sexes. El 27% 
dels joves segueixen justificant 
l’abús sexual en determinades 
situacions. Millorar l’educació, 
enfortir la societat del benestar 
i aconseguir la igualtat salari-
al són algunes de les propostes 
que Batet planteja per posar fi 
a aquesta desigualtat.

BRETXA SALARIAL
Les europees directives 
cobren un salari un  
23,4% inferior a la  
mitjana dels homes

Una multinacional xinesa 
amb seu a Tàrrega dóna 
6.170 euros a Creu Roja
Per atendre nens i joves vulnerables

SOLIDARITAT PINTURA

Acte amb Dolors Curià (Creu Roja Lleida) i William Chen (president Phoenix Group), al centre.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Phoenix Arts Europe 
(PAE), filial europea de la mul-
tinacional xinesa Phoenix Arts 
Group, instal·lada a Tàrrega, va 
fer ahir donació a Creu Roja Es-
panyola de 1.493 bastidors amb 
tela valorats amb 6.170 euros 
per al projecte Èxit Escolar, di-
rigit a nens i joves en situació 
d’exclusió social i vulnerabili-
tat. L’acte va ser a càrrec del 
president de la multinacional, 
William Chen, que va entregar 
el donatiu a la vicepresiden-
ta de Creu Roja a Catalunya i 
presidenta provincial de Lleida, 
Dolors Curià. Per traslladar els 
1.493 bastidors van necessitar 
un tràiler, ja que ocupen un vo-
lum de seixanta metres cúbics. 

Dins de la filosofia de la multi-
nacional és habitual fer donaci-
ons, però aquesta és una de les 
més importants de la delegació 
europea. Phoenix Arts Group 
és el segon fabricant més gran 
i distribuïdor mundial de teles 
per a artistes. Amb vuit fàbri-
ques i més de 3.000 empleats, 
ofereix una completa gamma 
de productes per a belles arts, 
manualitats i papereria. 

SEGRE TÀRREGA

Va obrir la delegació europea 
a Tàrrega el 2012 i actualment 
compta amb deu treballadors, 
amb la previsió d’ampliar a tret-
ze aquest any. Des de la capital 
de l’Urgell actualment distri-
bueixen per tot Espanya, Por-
tugal, Itàlia, França, Bèlgica, 

Malta i Eslovènia. Miguel Pico, 
director de vendes de PAE, va 
assegurar que van apostar per 
Tàrrega perquè “la ubicació a 
nivell logístic és estratègica per 
poder subministrar tota la Pe-
nínsula i el sud d’Europa”. Curià 
va explicar que el projecte Èxit 

Escolar de Creu Roja atén a Ca-
talunya aproximadament 900 
nens (una trentena d’ells a Llei-
da ciutat) i joves en 53 centres. 
L’atenció la porten a terme 250 
voluntaris. A Lleida està pre-
vist que arribin 230 dels 1.493 
bastidors.

L’EMPRESA
Phoenix Arts Group és la 
segona més gran fabricant i 
distribuïdora mundial de 
teles per a artistes

PROPOSTES PER AVUI

Lleida
❚ 11.00: Presentació d’un estudi 
sobre la situació laboral de la 
dona a Lleida. Seu de l’UGT de 
Lleida.
❚ 18.00: Xarrada sobre Igualtat 
de gènere en la criança, a càrrec 
d’Yvonne Laborda. Ateneu Coo-
peratiu La Baula.
❚ 18.00: Inauguració de l’expo-
sició Quin temps tenim, cedi-
da per l’Institut Català de les 
Dones (ICD). Al Centre Cívic de 
Balàfia.
❚ 19.30: Taula redona La dona, 
motor de futur, amb Mercè Ciu-
tat, Isabel Hornos, Marta Alòs i 
Carles Feixa. Ateneu Popular.

Projecció solidària als 
cines JCA Lleida-Alpicat

❘ ALPICAT ❘ JCA Cinemes Lleida- 
Alpicat acollirà dijous una 
sessió solidària de la pel·lí-
cula Lo que de verdad im-
porta. La fundació Aladina 
destinarà tot el que es recapti 
a l’organització Serious Fun 
Children’s Network, fundada 
per Paul Newman amb l’ob-
jectiu de crear oportunitats 
per als nens que pateixen 
malalties greus i per a les 
seues famílies.

Mostra a Lleida sobre els 
riscos de les drogues

❘ LLEIDA ❘ La Paeria i l’Associ-
ació Antisida duen a Lleida 
de nou l’exposició Drogues 
i què?, que podrà visitar-se 
fins al 7 d’abril al Centre de 
Recursos Juvenils de La Pal-
ma, que informa i sensibilitza 
els joves sobre els riscos del 
consum de drogues.

Tast de l’Associació 
TastaVins de Juneda

❘ JUNEDA ❘ L’Associació Tasta-
Vins Juneda va celebrar di-
vendres passat un tast guiat 
de cinc vins que va anar a 
càrrec de Clara Dalmau, 
sommelier de la DO Catalu-
nya. L’acte va comptar amb 
seixanta assistents i va aca-
bar amb un sopar.

Carnaval a la Granja 
d’Escarp aquest dissabte

❘ LA GRANJA D’ESCARP ❘ El Carna-
val farà aquest cap de setma-
na les últimes cuades. Serà 
dissabte a la Granja d’Escarp, 
on han organitzat una desfi-
lada i un concurs de disfres-
ses i carrosses.


