
“Cuinar és relaxació total”
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Presidenta de l’Associació Gironina 
de Dones Empresàries des del 2003, 
va trobar el gust a la cuina gràcies 
a una iniciativa de Girona 
Gastronòmica: li vam proposar 
de cuinar un plat al 
Mercat del Lleó de Girona 
mentre li fèiem una entrevista. 
Ella va fer la recepta de la 
vedella de la padrina Roseta.

T’agrada cuinar?
Sí, però ho he descobert fa poc. Arrel d’un 
dia que en Paco [Baso] em va demanar 
si volia participar a la revista cuinant un 
plat. Vinc de família de bones cuineres i 
jo no era massa bona cuinera, no m’ho 
havia plantejat mai massa. Al Mercat 
del Lleó vaig fer el platillo de vedella de 
la padrina Roseta i va quedar molt bo, 
gràcies a una recepta que m’havia passat 
la meva cosina.  

Vols dir que ara cuines més del que 
cuinaves?
Sí. Val a dir que cuina elaborada és una 
cuina que d’alguna manera necessita 
gent que se la mengi i ara per ara a casa, 
tothom té al·lèrgia al gluten o a altres 
coses i fem menjars diferents.

Quin és el teu plat estrella?
L’arròs és potser el plat. El conill amb 
bolets també em surt bé. La resta és molt 
al forn, peix al forn, conill amb rostit, 
però vull dir que el forn també hi ajuda. 
No és el mateix que un arròs, que no surt 
mai igual i que té les seves pautes. 
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“Cuinar també implica saber 
comprar i implica salut”

Una dona empresària té temps de 
cuinar?

La veritat és que no però el temps de 
cuinar és un temps de relax. Penso 
que cuinar el que et fa és primer de tot 
desconnectar i alhora connectar amb allò 
que estàs fent. I cuinar té la gratificació 
que si et surt bo és una creació. El que 
intento fer també quan cuino és congelar-
ho perquè així en puc gaudir més temps. 
Cuinar és relaxació total.

Hauríem de trobar més temps per 
cuinar?
I tant. Seria bo per dos aspectes. Cuinar 
també implica saber comprar i implica 
salut, si mengem productes bons i de 
proximitat. A part que és un bé per un 
mateix. Ja sé que els horaris que tenim 
no ens ajuden massa però és allò de 
buscar la teva estona. Jo per exemple ho 
faig a la tarda, quan arribo a casa. 

Què diferencia una dona empresària 
d’un home empresari?
La diferència està en la logística pròpia 
de portar una llar. Una llar per a mi és 
una altra empresa, total i absoluta, amb 
una entrada de diners, unes despeses i 
unes necessitats i això, malauradament, 
tant la cura de la llar, com la dels fills, 
avui per avui, encara recau en la dona. 

Per tant, la dona ha de poder, d’alguna 
manera, intercalar la seva professió amb 
la seva vida i la conciliació és un tema 
que encara no el tenim resolt. 

Creus que s’ha avançat en això?
Penso que s’estan fent passes 
importants, en Fabián Mohedano està 
fent bona feina amb el tema de l’horari 
europeu però a hores d’ara encara estem 
molt lluny del que hauria de ser. No 
ens hauríem de qüestionar si la dona o 
l’home. En l’home no parlem de lideratge 
d’homes, de càrrecs directius, ja queda 
com que és així. La dona, com que ha 
de decidir, perquè les hores són les que 
són, sol decidir per la família. Aquesta 
igualtat ens costarà una altra generació 
ben bona si arribem a aconseguir-ho.

Hi ha més dones en càrrecs directius 
ara?
Sí però sempre hi ha una diferència 
important. Per la dona estar en un càrrec 
directiu vol dir haver de renunciar i 
moltes no renuncien. Hi ha estudis de fa 
molts anys de la Cambra de Comerç on 
es veia una pèrdua important de talent 

femení perquè optava en un moment 
donat, després d’haver fet una carrera i 
haver estat en una empresa important, 
per ser mare. L’horari que ha de fer 
aquesta dona per estar al mateix nivell 
que l’home, no el vol fer. Hi ha homes que 
volen tenir les seves hores per estar amb 
els seus fills però n’hi ha d’altres que no, 
que ni s’ho plantegen. 

L’Associació va néixer per defensar els 
drets de la dona?
En el seu moment, l’octubre de 1994, 
quan es va començar a plantejar, l’Asso-
ciació neix perquè no hi ha dones a Girona 
en els llocs de poder de decisió.

Vols dir que avui l’associació respon a 
una altra funció?
No, no. Encara tenim la mateixa feina. En 
aquests moments ja se’ns té en compte 
però encara hi ha moltes coses a fer. 
Realment el tema de la conciliació, que 
inclús cansa, és la base, és la base de 
la natalitat i del fet que la dona es pugui 
realitzar en totes les facetes de la seva 
vida. És des de la política que s’hauria de 
treballar aquest tema. Quan a una dona li 
entren les ganes de ser mare, també és 
un dret. És un dret que la societat hauria 
de tenir totalment integrat, una dona no 
hauria de trobar-se amb el plantejament 
d’haver de decidir. No és just.




