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roser
salomó 
i garcia

Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
Sempre he estat molt ràpida improvisant despatxos: una superfície plana on ficar la
revista de torn i una mica d'espai per apuntar i apa, ja podem començar. De fet, la meva
furgoneta era el despatx de batalla i el de casa el de passar a net.
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
En la meva feina de la Tira no, però abans treballava d'administrativa en una empresa
del metall i aleshores sí. Quan feia un temps que treballava va entrar a treballar un
administratiu que feia la mateixa feina que jo, això sí, duia bigoti, perquè va cobrar més
que jo des del primer dia, deu ser que el bigoti fa senyor.
Quins consells donaries a les noves generacions?
Si tens clar el teu projecte, has de mirar endavant, no tenir por de participar en totes les
activitats que puguis i donar-te a conèixer. Fins que sense adonar-te'n ja seràs part del
teixit empresarial.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el
decurs de les últimes dècades?
La situació de les dones ha canviat molt: Als anys 60 quan jo vaig néixer, la meva mare,
necessitava l'autorització d'un home (el meu pare aleshores i abans el meu avi) per fer
algunes tasques que ara són completament normals: comprar un cotxe, demanar un
crèdit, fer el passaport, coses quotidianes que s'han anat aconseguint amb el temps...
Demaneu a les vostres àvies o mares que us en facin cinc cèntims i veureu la de coses
que us expliquen!

Nascuda a Barcelona
Editora

Casada, 1 fill
No ha format part de cap

entitat



Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
A les cases comercials que nosaltres tractàvem, que eren a Barcelona, tot eren homes. Jo
era sola de dona. Quan donaves alguna idea no t’escoltaven, però al cap de dos o tres anys
sortia el que tu havies proposat. Jo els hi deia: "això ja ho havíem dit fa dos anys", però no ho
volien que fos dit, com si ells fossin els inventors de tot. Això sabia bastant greu. Però jo a
cada reunió era allà i anar-ho dient. 
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
En el món de la distribució a les empreses familiars els fills feien el repartiment i les
comandes i les filles es quedaven a l’oficina. Però jo, en ser filla única, em va tocar fer-ho tot:
comandes, el despatx, anar a Barcelona, i com que feia de tot podia parlar de tot. Els
treballadors de l’empresa eren homes. Jo ja els hi deia el primer dia: "aquí us ho dirà una
dona". Problemes no n’hi vaig tenir.
Quins consells donaries a les noves generacions?
Primerament han de fer la feina a gust. Ha d’agradar la feina que fas. En l’entorn que estàs,
amb els treballadors i clients, has d’estar-hi bé perquè t’hi passes moltes hores a la feina. 
 Quan es tracta amb el públic, amb els clients, hi ha d’haver una relació de confiança que
darrerament s’ha perdut.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el decurs
de les últimes dècades?
Quan vaig començar el 1968-69, a les empreses de distribució tot eren homes, més endavant
ja n’hi va haver més de dones i ja tenies més suport. Tampoc hi havia noies que prenien cafè
en un bar. Miraves la barra i tot eren homes. Molts, molts cops era jo sola de dona quan
anava a fer la comanda. 
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maria
salvans
casas

Nascuda a Ripoll
Portava les cases comercials, els

treballadors i els clients de l’empresa familiar
dedicada a la distribució de begudes.

Casada amb 2 filles i 3 nets.
És sòcia de l’Associació de Dones de Ripoll.
Va ser de les promotores de l’Associació del

carrer Progrés i adjacents.



8M RI
PO

LL
 2

02
3

DONES QUE DEIXEN
EMPREMTA

rosa
gallart
gallart

Nascuda a Vallfogona
Cuinera. També cosidora i

brodadora.
Vídua. 5 fills i 6 nets.

És sòcia de l’Associació de
Dones de Ripoll. 

Amb 60 anys vaig ajudar a muntar Arròs i fideus i amb 70, Arrossades de la Tieta Rosa.
Cuinar per molta gent m’ha fet feliç. He procurat fer àpats amb productes de qualitat, fent
cuina tradicional, la dels rostits, sense thermomix, amb molta verdura ecològica o ben
cultivada. He arribat a cuinar per 1.050 persones, però per 700-800 moltíssimes vegades i per
tota Catalunya. Alguns caps de setmana podíem arribar a fer més de 20 càterings.
M’han felicitat moltíssim pels cuinats, fins i tot una estrella Michelin ho va fer per un melós de
vedella.
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
No m’han discriminat com a dona. No he tingut mai por de res i sempre he estat molt inquieta,
amb moltes ganes d’aprendre i molt valenta. De fet, ja de petita m’agradava fer les feines del
camp amb els homes i aprendre com ells treballaven.
El món dels bolets abans era molt masculí i normalment els homes eren els que n’agafaven
grans quantitats i jo vaig aconseguir destacar perquè no només era bona buscant-ne sinó que
també els vaig estudiar i vaig preparar exposicions durant 10 anys.
Quins consells donaries a les noves generacions?
La gent jove ha d’aprendre de cuinar i a comprar qualitat. S’han de tenir il·lusions i ganes
d’aprendre, d’aprendre més i més. Jo encara ara aprenc.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el decurs
de les últimes dècades?
Abans els homes no deixaven que les dones fessin els que volien. Avui no passa, però encara
hi ha massa masclisme. Ara hi ha dones en moltes professions que abans no n’hi havia. Per
exemple de metgesses, n’hi ha moltes més, i molt bones. Les dones són mares i saben el que
és compaginar tots els papers que els hi toca fer. 
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M. ROSA
TENDERO
CATALÀ

Nascuda a Ripoll
Treballadora del tèxtil.
Casada i amb una filla.

Va formar part de les Majorets
durant dos anys i en fa més de

quinze que forma part d’Oncolliga.

Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
Quan vaig començar a treballar a la fàbrica tèxtil “La Cotolla” tenia 14 anys. Érem unes nenes
i, malgrat que tocava treballar, teníem unes ganes boges de jugar. Així que els 30 minuts que
teníem per menjar ens afanyàvem moltíssim per poder jugar a pilota o a saltar a corda,
materials que ens guardava l’encarregat. Va ser una època de treballar molt, però també de
passar-ho molt bé. Sincerament, tot i ser tan jove, en guardo un molt bon record. 
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
Discriminada directament no, però en l’àmbit general sí. Al tèxtil les tasques més dures les
fèiem les dones. Els homes tenien tasques de direcció, supervisió, mecànics... però fessin el
que fessin ells sempre eren el que manaven i sempre cobraven més. 
Quins consells donaries a les noves generacions?
Que tinguin molta empenta i que no tinguin por, perquè la por se supera a mesura que
avances i fas. Que hi posin moltes ganes i sobretot molta voluntat. I sobretot que no deixin mai
que les trepitgin, que trobin la manera per treure els pals de les rodes, i que siguin rebels per
aconseguir allò que busquen.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el decurs
de les últimes dècades?
En el món del tèxtil les dones continuen tenint les taques més dures. Les taques a fer són molt
dividies entre dones i homes. En tots els meus anys de treball, quaranta, que de seguida són
dits, els encarregats sempre havien estat homes... això és un exemple que la situació no va
variar gaire amb els anys. Sí que hi havia les dones controladores, que el que feien era
controlar la producció per tal de poder millorar la prima, però tenien un paper molt menys
rellevant que el dels homes. 
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conxita
colomer

Nascuda a Ripoll
Botiguera.

Casada i amb dos fills.
Grup Excursionista de Ripoll,

Associació de Dones de Ripoll i
impulsora de la Fira de les 40 Hores.

La Conxita Colomer, amb 83 anys, encara regenta una merceria que porta el seu nom des d'en fa més de
45. El seu establiment, situat al carrer Trinitat 19, compta amb un gran assortiment de puntes, fils,
passamaneria i tota mena de productes relacionats amb la costura i la moda. La seva tasca diària i la
seva empenta per tirar endavant el negoci han fet que es converteixi en una de les merceries de
referència del Ripollès, des dels seus inicis i fins a l'actualitat. Però, a banda de ser una dona molt
treballadora, també ha destacat pel seu paper en diferents entitats; que en els seus inicis, estaven
formades principalment per homes. Amb 15 anys ja era dependenta i als 35 va ser quan va muntar el seu
propi negoci, i «així he continuat» fins que fa uns anys es va jubilar. Tot i que ja no treballa de manera
activa, continua molt vinculada i fent petites labors pel negoci.

La vida laboral l'ha combinat amb la participació activa al club excursionista, de fet, fins fa no massa
encara anava a les caminades. La Conxita també va formar part de l'Associació de Dones, tot i que no té
massa anècdotes per explicar per què li resultava difícil combinar-ho amb la feina a la merceria. Per si la
seva vinculació amb les associacions fos poca, la Conxita va ser la primera que es va posar fil a l'agulla
amb la Fira de les 40 hores de Ripoll: «era molt activa i m'agradaven aquestes coses». La seva implicació
en aquest esdeveniment tan consolidat a la vila es va allargar durant més de dues dècades.

La Conxita també explica que en cap moment s'ha sentit discriminada o ignorada pel fet de ser dona: «jo
mai els he donat peu (als homes) com perquè em fessin sentir inferior». També destaca la importància de
la valentia davant de situacions masclistes: «m'he imposat». La Conxita posa per exemple el seu vincle
amb el grup excursionista, on «a vegades eren 20 homes i 3 o 4 dones, i al contrari, sempre ens cuidaven
molt. També he de dir que les relacions en els grups de muntanya, normalment, són molt sanes». «Érem
amics, i érem companys». Per acabar, fa una crida als joves de la comarca a formar part de les entitats i
les associacions, i reitera la importància d'«imposar-se» davant de qualsevol actitud discriminatòria que
puguin sentir les dones.
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josefina
del pozo
álvarez

Nascuda a Ripoll
Casada, amb 2 fills i 4 nets.

Mestra, va ser Tinent d'alcalde, i Presidenta i
Vicepresidenta del Consell Comarcal.

Ara, jubilada.
Ha format part de l'Agrupació Aric (Agrupació

Ripollesa d'Iniciatives Culturals), Grup de
mestres del Ripollès i PSC.

Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
Quan vaig plegar de presidenta del Consell Comarcal i em vaig convertir una
vicepresidenta em van fer un sopar sorpresa. Un detall.
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
Rotundament sí. En l'ensenyament no tant, però en política si.  Per exemple, quan
vaig ser escollida secretària local del partit una persona va dir que era simplement
perquè era dona, no per les meves capacitats i aquesta és una de tantes.  Al Consell
era l'única dona i a més era la presidenta. Recordo que  fins i tot,  algun president
d'algun altre Consell em tractava de forma poc amable.
Quins consells donaries a les noves generacions?
Que és molt important que les dones siguem en la política, que aixequem la veu i es
vegi que ho fem igual o millor. Animo a totes les dones a què tinguin interès per la
política i per la vida i les coses del poble.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el
decurs de les últimes dècades?
En el magisteri, com en tot si, tot i que com que ja érem moltes dones, ja teníem
molta força. En la política també, ara són més i es normalitza la presència de la
dona, si bé encara queda camí per fer i les dones encara han de demostrar la seva
vàlua constantment, cosa que no han de fer els homes.



Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
De joveneta volia actuar en alguna de les representacions teatrals que es feien, però com
que tenia coneixements musicals i de piano, em feien tocar sempre el piano.
Per altra banda, el dia que amb la Coral la Capella de Santa Maria vàrem anar a recollir la
Creu de Sant Jordi, a mi em van citar abans per explicar-me el protocol i en aquell mateix
moment em van dir que hauria de dirigir i fer cantar al públic, un dels nois de l’empresa
organització d’esdeveniments em va elogiar i tot. En canvi per la Celebració del dia
d’Europa que es va fer a Ripoll, em van encarregar dirigir les Corals de la comarca i el dia
abans van venir a veure l’assaig per comprovar que ho féssim bé, després em vaig
assabentar que si no els hi hagués agradat, haurien fet venir una coral de fora. Això em va
saber greu.
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
Per exemple quan vaig començar a dirigir la Coral Capella de Santa Maria hi havia qui va
manifestar que no cantaria si la dirigia jo perquè era una dona. Per contra, als cursos de
música i audició mai m'he sentit discriminada pel fet de ser dona.
Quins consells donaries a les noves generacions?
Sobretot que no es deixin trepitjar. Que un home i una dona poden fer exactament el
mateix. Que sempre tinguin com a referent la seva vila, Ripoll, i que, sigui petit o gran el
què facin, serveixi per estimar-la i dignificar-la.
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el
decurs de les últimes dècades?
I tant! Ara les dones poden estudiar el què vulguin i no haver d'estar tutelades per un home
o haver de fer de feines de la llar pel fet de ser dones.
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teresina
maideu
i puig

Ripoll
Casada, amb 2 fills i 5 nets.

Professora de música i "'sus labores".
Fundadora de la Coral Infantil Els Follets,

Coral juvenil l'Esqueix i Directora de la Capella
Santa Maria. Distinció Guifré.

Ha format part de Petites Filles de Maria,
Agrupació sardanista i Capella de Santa Maria.



Una anècdota relacionada amb el teu àmbit de treball:
Carme Font se sent orgullosa, com a filatèlica, d’haver aconseguit un segell de Guifré: “Jo,
a Madrid em va costar molt que em fessin sortir el segell i el vaig demanar oficialment unes
quatre o cinc vegades i em deien que “lo tenían en cuenta”. [...] Un dia em van telefonar i
em van dir que em volien veure [...] el director general de la FNMT havia canviat i resulta
que era de Ripoll. Llavors va veure aquelles cartes i fins i tot vam fer monedes a Ripoll”. 
També recorda com, l’any 1992, es va aconseguir que passés la flama olímpica per Ripoll i
es fessin dos mata-segells commemoratius a Ripoll. Ella va ser membre del Comitè
Olímpic. 
En algun moment de la teva vida t’has sentit discriminada per ser dona?
La seva resposta és negativa. Al llarg de la seva vida ha pogut participar activament com a
dona en moltes esferes. 
Quins consells donaries a les noves generacions?
Considera que cal que les dones/noies facin el que més els agradi, però que “no vulguin
passar per aquest món inadvertides [...] No cal que deixis un llegat però sí que és maco
pensar que no ha sigut en va. Alguna cosa hauràs aportat, alguna cosa haurà servit”. Per
ella és una gran satisfacció que el que ella ha fet hagi servit per algú. 
Creus que ha canviat la situació de les dones en el teu àmbit professional en el
decurs de les últimes dècades?
Pensa que les noves tecnologies han fet que les persones, no només les dones, s’hagin
tancat al seu món i això no és positiu. Remarca especialment la necessitat de treballar per
als altres. Per exemple, remarca la necessitat del concurs de parxís, que posa en contacte
persones i ofereix moments d’oci. 
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Carme
font

feixas
Banyoles (1942) - Va venir a Ripoll per motius

climàtics relacionats amb el negoci familiar.
Casada, amb 2 fills i 2 nets.

 Presidenta del Centre Filatèlic i Numismàtic
de Ripoll, organitzadora d’un torneig de parxís
a Ripoll i d’activitats a l’entorn de St. Miquel de

la Roqueta. Persona activa en tot l’entramat
cultural de la vila. 



Personalment destaca el sentit de responsabilitat en el seus llocs de treball: “Sempre he tingut aquesta
manera de ser: he cregut ser molt necessària [...] si un dia no podia anar a treballar [...] em donava la
sensació que faria anar malament als altres”. Així mateix, pensa que els projectes s’han de treballar
perquè no es regalen, per exemple en un entorn com el Ripollès. Ara hi ha comunicacions però remarca
que a principis dels 80 les coses no eren tan fàcils. Quan ella va començar, va intentar impulsar la idea
que si les persones que tenen capacitats diferents tenen oportunitats i suports eren capaces de treballar.
En aquell moment li comentaven que un Centre Especial de Treball a Ripoll no era rendible ni viable però
va lluitar per aconseguir el 1985 els set primers contractes de jardineria. Considera que és una fita molt
important perquè a Olot hi havia CET però a Osona no, per exemple. L’any 90 també va fer una
residència. Fou una de les primeres comarques en tenir una residència per a persones amb discapacitat. 

Remarca que no s’ha sentit discriminada com a dona ni mai ha tingut un 'no' com a resposta: “La família
m'ha acompanyat molt perquè jo pogués fer realitat els meus somnis o en les meves inquietuds a les
feines que ho requerien”. Creu que això, en el cas de les dones, a vegades costa: “has de prioritzar, potser
no és la paraula, però has de compaginar-ho tot: família, etc. [...]". Explica que en les famílies, com ha
estat el seu cas, és necessari que s’entengui la importància de la feina que es fa i es faci pinya. I pensa
que moltes vegades som les dones que no lluitem prou.

“Sempre, si he de donar un consell, penso que nosaltres hem de treure projectes i compartir-los amb la
parella i treballar-t’ho perquè entengui que el teu projecte és molt important”. Pensa que si les dones
veuen que tenen acompanyament i recursos són capaces de veure el potencial que tenen. Així mateix,
pensa que cal treballar des del territori per a les necessitats del territori. Opina que ara la dona està més
empoderada, però que el més important és que la dona es cregui el que vol fer, que ho comparteixi i s’ho
guanyi. Cal que la dona ho demostri i que la família i l’entorn vegi que el projecte en qüestió per a ella és
molt important. Pensa que hi ha la tendència en les pròpies dones de quedar en segon terme. 
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casilda
gómez

delapeña
Va néixer en una zona rural de Burgos i es

desplaça a Campdevànol acabats els estudis.
Casada, amb 2 fills.

Va treballar a Soler & Palau i va ser voluntària al
Centre Montserrat. Ha dirigit la Fundació MAP

durant 4 dècades. Ha impulsat la Fundació
Tutelar ACPAD i la Taula d'Inclusió Social.

Participà en la creació del Dincat. Implicada a
Càritas amb diferents càrrecs.



En l'àmbit laboral va tenir un munt d’experiències, començant com a locutora de ràdio del poble de Ripoll; més
endavant com a administrativa i cap de vendes de diferents empreses de la vila com a “Cal Uño” i “Copalco” per
acabar la seva vida laboral com a funcionària de la Generalitat de Catalunya a l’oficina de benestar social on es va
col·legiar com educadora social. Va estar casada amb la seva parella de tota la vida en Ricard Traver i Garcia amb
qui va tenir un fill, en Raimon, i una filla, la Sílvia.

Amant de la cultura del seu poble i del país, va formar part de l’agrupació teatral Marià Font com a secretària, així
com membre d’Òmnium Cultural. Com a dona culte li agradava molt escriure, la qual cosa li va permetre participar
en molts certàmens literaris, i va guanyar en varis anys el de Campdevànol i Montesquiu. Va organitzar la rebuda
de la Flama del Canigó durant diversos anys, on es combinava l’esport, la música i la poesia. Com a presentadora
va participar durant 5 anys en el festival internacional de Cantonigròs.

A nivell esportiu, va ser pionera en practicar l’atlesime i la gimàstica esportiva a Ripoll en els anys 80, tot creant
amb el seu marit el club Ripoll Esport i Salut, una entitat sense ànim de lucre que va organitzar durant 35 anys el
Campionat d'Atletisme de fons del Ripollès i on també va ser monitora de gimnàstica artística Esportiva. A través
del mateix club, van ajudar a organitzar diverses curses i Maratons com la de Campdevànol, i Barcelona. Va ser
secretària de la Comissió de Marató de Catalunya organitzadora de moltes proves atlètiques. També va ser
guanyadora de la medalla a l’esport de la generalitat de Catalunya.

Com a anècdota, en una ocasió mentre feia l’obra l’hostal de la glòria, en un moment de molta intensitat dramàtica,
li van caure les faldilles fet que va provocar el riure entre el públic cosa que ella no entenia i que va precipitar que s’
abaixés el teló. Mai es va sentir discriminada pel fet de ser dona, però si que estava convençuda que havia de
lluitar i demostrar la seva vàlua amb més força que un home, en una societat molt masclista.

Ella estava convençuda de que l’important no era el gènere de la persona sinó la seva vàlua personal i aconsellava
sempre que calia ser agraït i una bona persona i que calia buscar per sobre de tot la felicitat. Això feia que traspués
sempre altruisme i generositat. Pensava que l’esforç i la constància et podia fer arribar allà on un vulgués. El món
laboral ha canviat molt, però encara ens manca molt camí per córrer.
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antònia
burniol

Va néixer a Ripoll el dia 27 de
gener 1943, filla única d’un

matrimoni molt pencaire, en Josep
i la Maria habitants de la vila de

tota la vida.

(Text redactat per la seva filla)


