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23 de febrer del 2009

Les dones reclamen participar
en la construcció de la societat
El dret a la participació centra la commemoració del Dia Internacional de la Dona a L’Hospitalet
L’Ajuntament de
L’Hospitalet i els grups
de dones de la ciutat
protagonitzen l’acte
central del Dia de la
Dona el 12 de març
a La Farga, enguany
dedicat a la participació
L’Hospitalet dedica enguany
l’acte institucional del Dia Internacional de la Dona a la participació, en una trobada que aplegarà el pròxim dia 12 representants municipals i grups de dones de la ciutat a La Farga, parallela a les convocatòries que
realitzarà el teixit associatiu del
municipi. La participació, entesa com estar i ser en societat,
és un dret fonamental de la democràcia, i una eina bàsica per
construir la ciutadania de les
dones i la porta per garantir els drets
d’igualtat real.
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La negació del dret a participar
ha estat una constant al llarg de la
història moderna. Les revolucions liberals del segle XIX, que són la base
de les democràcies actuals, van establir un sistema polític de monopoli masculí. La mobilització social i
la lluita pels drets de les dones van
aparèixer a mitjan segle XIX per ser
reconegudes com a ciutadanes de
ple dret. A Espanya, durant la Segona República, destaca la tasca de
Clara Campoamor per aconseguir el
1931 el sufragi universal i el principi
d’igualtat de tracte per a les dones.
Després de la Guerra Civil, la dictadura imposa el retorn a la marginació i a la condició de ciutadanes
de segona, fins que als anys 70, en
paral·lel a la lluita per la democràcia,
es creen associacions i grups feministes que reclamen la llibertat de les
dones per participar en la vida política, cultural i social, per decidir lliurament sobre la seva vida, el seu
propi cos, la seva sexualitat...

gabriel cazado
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Acte de presentació del projecte Fent xarxa a Collblanc-la Torrassa l’any 2007

Per tal de fomentar la participació de les
dones en la vida del barri, l’octubre de l’any
2007 es va presentar el projecte Fent xarxa,
adreçat a
les dones
de Collblanc-la Torrassa i impulsat pel Programa
Municipal de la Dona. La iniciativa forma
part del programa Equitat de gènere dins
del Pla integral de Collblanc-la Torrassa
que finança l’anomenada Llei de barris.
Fent xarxa facilita que les dones que
formen part d’alguna de les entitats del
Districte es trobin per oferir una visió inte-

Fent xarxa

gral dels temes d’interès per a Collblanc-la
Torrassa i tinguin una presència important
en la planificació de la vida a la zona, aportant-hi una “mirada de dona”. Precisament,
aquesta mirada es mostra cada any en
l’exposició Amb ulls de dona, una mostra
fotogràfica on la càmera recull la visió
femenina de la realitat al Districte. La posada en marxa del projecte Fent xarxa va
anar acompanyada de la presentació del
Grup de Dones de Collblanc-la Torrassa, ja
que fins llavors no hi havia cap entitat de
dones al Districte.
Ambdues iniciatives són un exemple de

Amb la recuperació de la democràcia, les lleis atorguen una
igualtat a les dones que no es
trasllada de forma completa a la
societat, l’atur femení continua sent
superior, la discriminació laboral encara és un fet, com la sobrecàrrega
de treball per a dones que s’encarreguen de la família, que tenen cura
dels malalts i que, a més, treballen
fora de casa.
Per això, les administracions han
treballat en els darrers anys a poten
ciar la participació de les dones i
sensibilitzar la població per fer aquest
dret “real”. L’Hospitalet ha estat pionera amb la creació del Centre d’A
tenció i Informació a la Dona, CAID,
l’any 1986. Actualment, també comp
ta amb el Consell Municipal de la
Dona, un òrgan consultiu creat l’any
2007 pel Programa Municipal de la
Dona, dedicat a la plena integració
social del col·lectiu. Els seus grups
de treball estudien les situacions de
desigualtat social i laboral per elaborar les propostes, les necessitats i els
dèficits sobre la salut de les dones
i la memòria i l’educació, perquè la
dona sigui present en la nostra història, per exemple, al nomenclator
de la ciutat.
A banda d’aquestes iniciatives,
des d’aquest programa municipal
s’ha impulsat el projecte Fent xarxa i
la creació del Grup de Dones a Collblanc-la Torrassa, en el marc del Pla
integral d’aquest Districte. # c . s .

com fomentar la participació de les dones
en la vida a la ciutat. Projectes com Fent xarxa creen espais de relació no formalitzats,
és a dir, no són una entitat com a tal, però aquesta organització poc jeràrquica
permet una estructura més còmoda i adaptable a les necessitats i al temps de què
disposen les participants. En aquests espais informals, a més de donar-se suport
mutu, s’estableixen relacions entre iguals,
respectant l’autonomia de cada persona.
Tothom hi participa per proposar i organitzar recursos i, alhora, gaudir-ne, compartir
i fer créixer la mateixa xarxa.

