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BEATRIZ NAVARRO
Brussel·les. Corresponsal

A

la comissària europea de Justícia, Viviane Reding, li brillaven els ulls quan, fa
unes setmanes, considerava les possibilitats d’èxit de
la seva proposta perquè les empreses europees (públiques o cotitzades) reservin quatre de cada
deu llocs no executius als consells d’administració a dones.
“No estic segura que sigui una
història amb final feliç des del
punt de vista legislatiu, però sí
com a moviment. Políticament és
una batalla molt interessant”, va
explicar en una trobada amb corresponsals.
El combat, que avui ha de complir una etapa clau, no està guanyat, però Reding mai no diu que
no a “una bona batalla”. No es va
fer enrere quan li van recomanar
renunciar al pla per rebaixar les
tarifes per l’ús del mòbil dins de
la UE (al final el va tirar endavant) ni va dubtar a aixecar la
veu a Nicolas Sarkozy per retreure-li la política amb els gitanos.
Amb aquests antecedents, el
fet que deu països, amb el Regne
Unit al capdavant, li hagin demanat per carta que freni la seva proposta per fer les quotes obligatòries per llei la va deixar freda: “No
em va impressionar gaire, la veritat. Al capdavall, la política no la
decideixen deu homes de negre a
porta tancada”, afirma Reding.
Avui defensarà davant una Co-
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Reding defensa avui davant una Comissió Europea dividida el seu
pla perquè les cúpules empresarials tinguin per llei un 40% de dones

“És l’hora
de les quotes”

Les cinc grans famílies polítiques europees van emetre ahir
un comunicat conjunt des d’Estrasburg en què demanen a Brussel·les que “no perdi més temps i
presenti una proposta clara per fer
les quotes obligatòries per llei”.

“Esclar que seria millor que no
fossin necessàries –argumenten–, però malgrat anys de retòrica el percentatge de dones als
consells d’administració és de només el 14%”.
Dins de la Comissió Europea,

Reding té el suport explícit de set
comissaris, entre els quals Olli
Rehn, Michel Barnier o Joaquín
Almunia. Hi ha un ampli grup
d’indecisos, dels dos sexes, mentre que el front contrari apareix
dominat per les dones: Cecilia

Les dones dominen
el front contrari al pla
Reding, que podria
definir-se per les
absències en la votació

Les cinc famílies
polítiques europees
demanen “no perdre
més temps” i
una proposta clara
missió Europea dividida l’aprovació de la proposta. Ahir a la nit hi
va fer alguns canvis per atreure
els indecisos. Deixa més marge a
cada país per decidir quines sancions imposarà a les empreses incomplidores i aclareix que s’afavorirà la dona només en igualtat
de mèrits professionals i no pas
de manera automàtica. “Será un
tot o res. O s’aprova o es rebutja.
Això no obstant, passi el que passi sortirà a explicar-ho als mitjans. Si no s’aprova, la pressió per
explicar per què arribarà des de
fora”, expliquen algunes fonts europees.

ARXIU

Perfil propi. Reding és popular per la seva intuïció política; el debat que s’enceta ara de les
quotes assenyala un camí per tal que en el futur cap empresa no defugi l’assumpte

Menys pes del nounat
si s’han menjat durant
l’embaràs patates xips
ANA MACPHERSON
Barcelona

Massa patates xips durant l’embaràs tenen una clara relació
amb un menor pes del nounat i
amb una mida menor del crani.
Fregir a altes temperatures hidrats de carboni genera un contaminant, l’acrilamida, que traspassa la placenta i té un efecte sobre
el creixement fetal equivalent al
fet de ser mare fumadora.
Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi in-

Malmström, Connie Hedegaard,
Catherine Ashton, Neelli Kroes,
Maire Geoghegan-Quinn... La
sort de la proposta de Reding podria definir-se per les absències:
Ashton i Hedegaard, vehements
detractores de les quotes, estan
de viatge i no podran votar.
El rebuig d’aquest grup de comissaris a les quotes reflecteix en
general les posicions majoritàries dels respectius països d’origen o de la seva família política (abunden els liberals) en un
debat que –segons Reding– ha demostrat ser molt ideològic. Les
opinions no varien per gaires anàlisis econòmiques que es posin
sobre la taula, diu, esmentant estudis d’empreses poc sospitoses
de feminisme com ara Goldman
Sachs o Mackensey, les quals afir-

ternacional sobre la dieta de
1.100 dones embarassades i els
seus fills nounats de Dinamarca,
Anglaterra, Grècia, Noruega i Espanya que es publica avui a la revista Environmental Health Perspectives.
La investigació, dirigida pel
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de Barcelona i la Universitat d’Estocolm (Suècia), ha trobat aquest
contaminant incorporat a la dieta normal dels europeus a la sang
de cordó umbilical. “La reducció

del pes és significativa: entre els
nadons més exposats a l’acrilamida i els que menys hi ha una diferència de 100 grams de mitjana”,
assenyala el professor Manolis
Kogevinas, coordinador de la investigació.
Les patates xips s’emporten la
palma quant a quantitat d’acrilamida, però es troba també en els
cereals de l’esmorzar, al pa, al cafè, a les patates rosses a la francesa “i en general apareix a tots els
aliments en els quals un hidrat
de carboni es torra, es fregeix o
s’enforna a molt altes temperatures. Per això, no es tracta de no
menjar de res, sinó de fer una dieta equilibrada, no deixar els aliments més recomanables, evitar
els aliments amb més acrilamida
i no menjar el més torrat”, explica el científic.
Si les patates xips tenen fins a
4.000 micrograms d’acrilamida

per quilo, els cereals s’acosten als
1.600 i el cafè, als mil. “També les
verdures tenen pesticides i no deixem de menjar-les”, reflexiona el
professor Manolis Kogevinas.
Les dades espanyoles provenen de 220 dones –185 d’elles

L’acrilamida apareix
en hidrats sotmesos
a altes temperatures,
com ara pa, els
cereals o les patates
són no fumadores– i els seus nadons assistits a l’hospital del Mar
i a l’hospital del Parc Taulí
(Sabadell). “I estan en nivells de
contaminant semblants a tot Europa. La xifra preocupant es dóna al Regne Unit, on és molt més

men que el fet de tenir més dones
a les cúpules empresarials “és
negoci”.
“El conseller delegat d’una empresa em va dir fa temps que, independentment del que passi, ja
he guanyat la batalla, que tothom
parli del tema i en el futur cap empresa no podrà permetre’s no tenir-ho en compte”, explica Reding. Les xifres, però, són tossudes (al ritme actual, es trigaria
quaranta anys a assolir l’objectiu) i la comissària no confia en el
canvi espontani. Sí que creu, en
canvi, que el debat és madur: “En
política, cal entendre quan ha arribat el moment en la història de
fer alguna cosa. I ha arribat el moment per a les quotes femenines”.
Reding és famosa pel seu olfacte. Amb els anys s’ha convertit en
una peça clau a la Comissió, a la
qual va arribar el 1999 com a representant de Luxemburg (la institució té una quota per país). Se
li va assignar la cartera d’Educació, que va aprofitar per ampliar
el programa Erasmus i créixer.
Cinc anys després, al comandament de Telecomunicacions, va
guanyar la batalla contra el roaming. Reding és dels pocs comissaris amb un perfil propi a
l’equip de Durão Barroso, tant
que s’especula que vulgui ser candidata a presidir la Comissió.c

freqüent tenir en la dieta patates
xips”.
El baix pes –en l’estudi la xifra
mitjana de disminució del pes arriba als 132 grams– i la reducció
de la mida cranial - 0.33 centímetres– es consideren marcadors associats a complicacions, i més
risc de malalties, com la diabetis,
“perquè condiciona el desenvolupament de diversos processos
metabòlics”, indica el coordinador de l’estudi.
L’acrilamida és un contaminant que es coneixia com un neurotòxic que arribava a les persones a través del tabac o per via
aèria per exposició laboral durant la fabricació de plàstics i
que era potencialment cancerigen. Però fa una dècada es va
descobrir que també es trobava
en la dieta habitual, com ara les
patates xips, el pa, les galetes, els
cereals o el cafè.c

