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L’escriptora brasilera
Nélida Piñón, Premi
Príncipe de Asturias
d’enguany

Es publica en castellà una
obra inèdita de
Virginia Woolf

Nélida Piñón ha estat guardonada amb el Premi
Príncipe de Asturias de les Lletres 2005. Aquesta
escriptora d’origen gallec va néixer a Rio de Janeiro
a l’any 1937. Es va formar en Periodisme a la
Pontifícia Universitat Catòlica de la seva ciutat i va
ampliar els seus estudis a la Universitat nordamericana de Colúmbia.

L’editorial El Aleph Editores
ha tret a la venda una obra
fins ara inèdita al nostre país
de l’escriptora britànica
Virginia Woolf. Es tracta de
Horas , una compilació de
crítiques literàries i assaig
sobre autors com Melville,
Dostoievski..., etc.

Considerada per la prestigiosa revista nordamericana
World Literature Today com la millor autora brasilera,
és coneguda al nostre país per novel·les com Guía
Mapa de Gabriel Arcanjo, Tebas de mi corazón o
la recentment publicada Voces del Desierto.
És membre de l’Acadèmia Brasilera de les Lletres
des de l’any 1989 i entre l’any 1996 – 1997 la va
presidir. Es va convertir així en la primera dona en
ocupar aquest càrrec en els seus 100 d’any d’història
i, a més, en la primera dona a nivell mundial en
presidir una acadèmia literària nacional. A més, és
professora visitant d’universitats com Harvard,
Georgetown, Colúmbia i ha impartit docència en
vàries universitats europees i espanyoles. També
col·labora assíduament en mitjans de comunicació
de Brasil
Nélida Piñón és una gran defensora dels drets
humans, especialment de les dones, cosa que es
deixa entreveure en la seva obra.

Virginia Woolf va néixer a l’any 1882 en una família
molt erudita que enlloc de dur-la a l’escola la van
formar i educar a casa. Aquest ambient intel·lectual
i les personalitats artístiques, literàries i polítiques
que freqüentaven la seva llar van influir molt en la
seva personalitat i vida professional.
Woolf ha estat una dels i de les escriptores que
més ben han reflectit la vida interior dels seus
personatges i una de les persones que, per tant,
més ben han plasmat el monòleg interior.
Entre les seves obres cal destacar La Señora Dalloway
(1925), Al far (1927) o Orlando (1928). En les seves
obres és palès el rebuig i la seva depressió per les
guerres i el menyspreu i la ràbia que sentia per la
situació de la dona. Precisament una de les seves
novel·les més conegudes Una habitació (1929) és
tot un al·legat en defensa dels drets de les dones.
Woolf es va suïcidar al 1941. Tenia 59 anys
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Visions del cos femení

Espai de dones, un servei
d'autoajuda
Des del passat mes d'octubre dos grups de dones
de Sant Boi, que veiem en aquesta fotografia,
funcionen com un servei d'autoajuda per a totes les
dones que ho necessitin. Organitzen diverses
activitats de lleure.
Les podeu trobar els dilluns de 3 a 6 de la tarda al
Casal de Marianao, c. Miquel, 2. Tel. 93 654 08 00

Fruit de les beques que atorga l’Ajuntament per
recuperar la memòria històrica de les dones i el seu
paper en la nostra societat, acaba de publicar-se la
investigació Experiències Viscudes. Visions del cos
femení. Santboianes del segle XX, de Sònia Guerra
López, guanyadora de la segona convocatòria de
les esmentades ajudes.
La investigació parteix del supòsit que el cos és un
indicador de tot: el sexe, l’edat, la cultura, la posició
social, els valors... . Aquesta determinació, masculina
o femenina, condiciona les circumstàncies que
envolten la nostra vida, circumstàncies que van
evolucionant al llarg del temps. A partir dels records
de les pròpies dones i de les seves experiències,
Guerra analitza com ha evolucionat la visió del cos
femení i de retruc combina aquests canvis amb la
pròpia història de la ciutat.
El treball s’inicia amb la infància i finalitza amb la
menopausa, la vellesa i la pèrdua d’éssers estimats,
passant per la menstruació i les primeres relacions
sexuals. També inclou un annex compost per tres
apartats: la violència contra les dones, els trastorns
alimentaris i la depressió.

Creativitat, reciclatge i
solidaritat
L'empresa de Sant Boi Ruw dissenya i fabrica
divertides bosses i altres complements a partir del
reciclatge de les banderoles publicitàries que trobem
pel carrer.
Del preu de venda de cada bossa, 2 euros es destinen
a projectes solidaris de lluita contra la violència vers
les dones i a associacions com l'entitat santboiana
EMI contra la Violència familiar.

Presentació del llibre: Experiències
viscudes: Visions del cos femení.
Santboianes del Segle XX, de Sònia Guerra
Lloc: Can Jordana
Hora: 18 hores
Dia: 22 novembre
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Tallers per a dones
Al Centre de Recursos i Documentació per a
les dones s'organitzen diverses activitats al
llarg de l'any entre les quals destaquem per
al proper any els següents tallers,
• Com augmentar l'autoestima, el 15 de febrer
2006 de 5 a 7 de la tarda
• Aprendre a prendre decisions, el 10 de maig
2006 de 5 a 7 de la tarda
Per altra banda, al llarg d'aquest any s'han
fet diversos cursos sobre tecnologies de la
informació i de la comunicació, el seminari
sobre Història, pensament i pràctiques de les
dones i tallers de risoterapia, relaxió, com controlar l'ansietat, etc.
Per a més informació us podeu adreçar al Centre de Recursos i Documentació per a les Dones ubicat al
C/Ebre nº27 edifici CAN JORDANA, o bé trucar al telèfon 93 635 12 00, ext. 156.

Màsters, Postgraus i Cursos d’Extensió Universitària
en estudis de les dones i de la diferència sexual
Duoda, el Centre de Recerca de Dones de la
Universitat de Barcelona ha posat en marxa els
següents programes en estudis de dones adreçats
a les dones de Sant Boi que hi estiguin interessades.
• Percepció, creació i comunicació de les dones
Màster estructurat en dos cursos acadèmics (30
crèdits acadèmics i 300 hores lectives). La seva
finalitat és oferir el coneixement que des de diferents
disciplines aportem les dones al món, amb mirades
originals en matèries com la política, la història, l’art,
la ciència, el cinema, la literatura, l'espiritualitat, la
música, l’educació, la mística, la mediació, etc.
Programa*:
• La carta privada: un gènere femení? Dra. Meri
Torras, UAB
• La mediació femenina: el saber de l'amor. Prof.:
Marta Caramés, UB
• La teologia en llengua materna. Dra. Gemma del
Olmo, Centre Duoda, UB
• Les dones en els mitjans audiovisuals. Dra. Anna
Casanovas, UB
• La mística femenina medieval en el pensament
europeu. Dra. Blanca Garí, UB
• La mirada creadora d'algunes artistes del segle
XX. Prof.: Assumpta Bassas, UB
• Lectores i autores: llibres de dones a l'Europa
Medieval. Dra. Elisa Varela, UdG
• La política de les dones (B). El cos de les dones,
destorba a la medicina científica? Prof. a determinar
* Hi ha també l'opció de matrícula per assignatures
soltes
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Període lectiu: de l’11 de gener fins al 12 de juny
de 2006
Informació:
Duoda Centre de Recerca de Dones, UB. Tel. 93
448 13 99. duoda@ub.edu www.ub.edu/duoda
Preu curs: 900 euros. Matrícula: d'octubre a mitjans
de desembre 2005
• Teoria en exemples (Online)
Màster online format per dos mòduls o cursos
acadèmics. Pretén difondre el saber i la política de
les dones des del pensament i la pràctica de la
diferència sexual. Els textos de les assignatures que
el conformen són el resultat de la investigació en
disciplines com la pedagogia, el dret, la filosofia, la
política, els mitjans de comunicació, la història, la
màgia...
Preu: 990 euros
Per a més informació:
duoda2@ub.edu
http://www.ub.edu/du
oda/online.html
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Montserrat Mirabent, directora de la Big Ben School

Gaudir del que fas és la clau de l’èxit
Moltes vegades, al llarg de la història, al treball
realitzat per les dones no se li ha donat la rellevància
merescuda obviant que llurs esforços i feina també
han contribuït al desenvolupament de la societat.
Amb la finalitat de corregir aquest greuge, encetem
una sèrie de reportatges a partir dels quals donarem
a conèixer perfils personals i professionals, vides
de diferents dones santboianes, les seves
professions, oficis, vocacions i experiències que
han ajudat i ajuden a fer de Sant Boi una ciutat
igualitària i que les dones siguin i se sentin
ciutadanes de ple dret a la nostra societat.
Montserrat Mirabent és la directora del Big Ben
School, una escola d’idiomes de Sant Boi, ciutat en
la què les acadèmies d'idiomes estan majoritàriament
dirigides per dones.
Té 54 anys. La seva època d’estudiant va estar
marcada per la política franquista, l’ofec social i la
formació religiosa dels anys 50. Reconeix que mai
havia sabut què volia ser quan fos gran però, en
canvi tenia una gran curiositat, “i els temps, com
tots els temps, ajudaven”. Era l'època del canvi
polític, la lluita social, els moviments hippies, els
progres...
Per a molts joves com la Montserrat “tot el que
venia de l’estranger era enlluernador i, fos com fos,
sempre més vàlid que els models que teníem aquí”.
Potser per aquest motiu, sempre va estar atenta a
allò que passava a altres països, així que un dia va
decidir agafar la maleta i anar-se'n cap a Anglaterra
“ era l'única cosa que tenia clara, volia anar a
l’estranger, buscar feina, empapar-me d’un altre
món, d’una altra llengua i d’una altra cultura ”

a casa van passar primer a un pis del carrer Nord, i
després a un centre que va posar en marxa al carrer
Lluís Castells. Més tard per evitar a la gent
desplaçaments i sobretot per facilitar l'aparcament,
va obrir un nou centre al carrer Victòria pels veïns i
veïnes de Ronda i Marianao.
A les escoles Big Ben avui en dia a més d’ensenyar
diferents idiomes, s’hi fan traduccions, interpretacions,
cursos a l’estranger, intercanvis escolars i fins i tot
s’organitzen festivals infantils "per donar canya als
més petits” explica la Montserrat.
Com diu ella, el secret del seu èxit està en no viure
mai des del límit de ser home, dona, advocat,
homosexual, o el que sigui i recomana “ mirar
d’evolucionar constantment, intentar que cap segon
sigui com l’anterior i no deixar-se menjar pel tedi ni
la rutina; estimar el que fas; pensar que el destí és
el camí, i no perdre de vista de fer el que et fa sentir
bé, sempre donant gràcies a la gent que t’acompanya
i que t’ha estimat tal com eres o tal com ets”.

“Hem arribat a ser dones de ple dret a
la societat sobretot pensant que no érem
dones, m’explico, obviant els límits que
el nostre sexe i temps ens imposava com
a norma.”
Montserrat Mirabent

A la tornada, amb un gran bagatge personal i un
idioma après, va començar a donar classes a l’escola
Amat Verdú i a causa de l’anglès a moltes més,
“gairebé vaig passar per tots els col·legis de Sant
Boi”, explica la Montserrat. També donava classes
particulars a grups reduïts a casa seva.
Montserrat Mirabent gaudia (i gaudeix) molt amb
aquesta feina i admet que ensenyar una llengua té
molts avantatges: “disfrutes amb les experiències
dels alumnes, amb les discussions, amb els girs
idiomàtics i és molt gratificant veure com la gent
n’aprèn”.
Aviat es va adonar que calia donar més serveis i així,
de mica en mica, i amb l’ajuda d'amics, amigues i
col·laboradores com la Janet Wood o la Maria
“l'australiana”, aquestes classes particulars donades
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Els orígens de la commemoració del 25 de novembre,
Dia Internacional contra la violència vers les dones
El dia internacional anomenat No més violència
contra les dones, va ser creat durant el Primer
encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe,
organitzat a Bogotá (Colombia), l'any 1981. Així, des
de 1981 el 25 de novembre s'ha convertit en una
commemoració més a favor de la lluita pels drets
de les dones i la no discriminació. La data va ser
escollida en memòria de l'assassinat que van patir
les tres germanes Mirabal, activistes polítiques de
la República Dominicana, per ordre del dictador
Rafael Trujillo, el 25 de novembre de 1960.
Encara no fa ni 15 anys que l'ONU va reconèixer, el
1993, els drets de les dones com drets humans i va
declarar que la violència contra les dones era una
violació dels drets humans.
A partir de la Conferència de Beijing el 1995, el
fenomen de la violència contra les dones o violència
de gènere ha estat reconegut internacionalment
com un problema social i ha adquirit una definició
clara en el context dels drets humans i de la igualtat
entre homes i dones però no va ser fins el 17 de

En el tiempo de las
mariposas: una novel·la per
a apropar-nos a la Història
25 de novembre de 1960 a la República Dominicana.
Tres germanes són assassinades per pensar diferent,
per voler una vida millor, una vida digna, per a elles,
pels seus, pel món: les tres germanes Mirabal. Com
si Mirabal fos un adjectiu. Un adjectiu que denota
llibertat, força, respecte, però també pors, febleses,
patiment.
25 de novembre de 1960 a la República Dominicana.
Un dictador fa matar a tres dones i mata en vida a
una mare, a una germana, a tres marits, a fills.... Un
covard fa matar idees, somnis, esperances.
De tot això ens parla Júlia Álvarez a la seva novel·la
En el tiempo de las mariposas (1994). Ens dóna a
conèixer la vida d'aquestes tres dones que van lluitar
des de la clandestinitat amb el nom fals de
“mariposas” per desfer-se del seu enemic: el general
Trujillo. Una persona amb una vida tant miserable
que creia que imposant el seu poder i fent patir a
la gent seria més que ningú, sense adonar-se que
no era res (o potser si que s'adonava d'això, que no
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desembre de 1999 que l'Assembla General de
l'ONU va declarar el 25 de novembre, Dia
Internacional de l'eliminació de la violència contra
les dones.
Per lluitar contra la violència vers les dones fins
aconseguir la seva eradicació cal sensibilitzar,
prevenir, i sobretot donar suport a les dones que la
pateixen.
Al nostre país hi ha hagut un increment notable de
dones mortes a mans de les seves parelles o
exparelles en el últims anys i, en especial, han crescut
molt les denúncies, fet que denota que les dones
van perdent la por a denunciar i adquireixen més
consciència.
Cal, des de les institucions, les entitats, la societat
civil continuar lluitant contra aquestes agressions,
parlar del problema, denunciar-lo i sobre tot fer
pedagogia de la cultura de la pau, la solidaritat i la
no violència.

Patria,
Minerva
Ma. Teresa Mirabal
era res i que mai arribaria a ser-ho, i aquest era el
seu petit drama).
Patria Mirabal (1924-1960), persona creient que
lluita des de l'Església contra tota la mort i desgràcia
que hi ha al seu voltant; Minerva Mirabal (19261960), dona d'acció des de petita i amb una gran
ideal de justícia; Maria Teresa Mirabal (1935-1960),
admiradora de les seves germanes i conseqüent
amb les seves idees. Tres dones que van lluitar per
no perdre mai el respecte a elles mateixes ni a les
persones que estimaven.
Però hi ha una quarta germana amb la qual Julia
Álvarez s'entrevista, Dedé Mirabal, l'única supervivent
i l'encarregada de que la memòria de les seves
germanes no quedi en l'oblit. Missió que aquesta
novel·la tan bé ha sabut complir, perquè tots i totes
nosaltres, llegint-la, no oblidem mai a totes aquelles
Mirabal que, malauradament, van patir tantes
dictadures com va haver al segle XX.
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Activitats programades a l'entorn del 25 de novembre,
Dia Mundial contra la violència envers les dones
Del 27 d’octubre al 13 de novembre
Exposició: Homenatge de la pintora Ester Besolí a les
Víctimes del maltractament
Ho organitza: Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM
Lloc: Can Jordana
8 novembre
Cafè tertúlia: No a la violència de gènere. És un
compromís conjunt
Ho organitza: Cultura viva Santboiana
Lloc: Casal Camps Blancs
9 novembre
Taller pràctic: “Com controlar l’ansietat”
Ho organitza: SIPS i Ajuntament
Lloc: Can Jordana
Hora: de 17 a 19 hores
18 novembre
Xerrada: “Violència familiar... y los hijos que?
A càrrec: Lluís Riquelme (psicòleg)
Ho organitza: Associació de dones EMI
Lloc: Can Massallera, 30
Hora: 19 hores
22 novembre
Presentació del llibre: Experiències viscudes: Visions
del cos femení. Santboianes del Segle XX, de la
historiadora Sònia Guerra López guanyadora de la
Segona Beca de Recerca Històrica de Sant Boi de
Llobregat
Ho organitzen: Unitat Patrimoni Cultural i Regidoria
de la Dona
Lloc: Can Jordana
Horari: 18 hores.
25 novembre
• Carpa del Consell Municipal de les Dones amb
informacions diverses de les associacions del municipi.
Ho organitza: Consell Municipal de les Dones
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Horari: Tot el matí

d’espelmes en record de les dones víctimes de violència
de gènere.
Ho organitza: Associació de Dones de Sant Boi i
Ajuntament
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 18 hores
27 Novembre
Teatre: Companyia: Zagüan
Obra: “Siete hembras sin piedad”
Preu: 5 Euros (una hora abans de la representació)
Sinopsi:
Veïnes d’un mateix edifici decideixen, després d’exposar
punts de vista oposats d’una mateixa realitat, prendre
la justícia pel seu compte jutjant a un maltractador que
ha intentat reiteradament matar a la seva dona,
membre, de la mateixa comunitat. El tema es complica
amb un succés inesperat que canviarà el curs dels
aconteixements.
Comèdia Negra que fa brollar la part més fosca de la
societat hipòcrita en la que vivim, respecte els
problemes familiars i de parella. Una obra que ens farà
reflexionar sobre la nostra conducta diària.
Ho organitza: Patronat Municipal de Cultura
Lloc: Can Massallera, C/ Mallorca,30
Hora: 19 hores
30 Novembre
Xerrada: Violència de gènere.”Domini i control”
A càrrec de Leonor Cantera professora de Psicologia
de la UAB
Ho organitza: Ajuntament
Lloc: Can Jordana
Hora: 17:30 hores

L’encesa d’espelmes aquest any es farà el divendres
25 de novembre a la plaça de l’Ajuntament a les 18h.

• Activitats a l' IES de Sant Boi
• Activitat Plàstica: confecció de murals: Lema. Vers
la violència: “Tolerància 0”
• Activitat audiovisual: Treball sobre cançons i visionat
de pel·lícules vinculades amb tema de violència
de gènere.
Debat i activitats didàctiques.
• Tramesa del manifest unitari juntament amb el
material de la Campanya de la Generalitat
“Tolerància 0”
Ho organitza: Comissió d'ensenyants envers la violència.
Lloc: IES de Sant Boi de Llobregat
Horari: Tot el matí
• Lectura de manifest contra la violència de gènere
per part de l’Alcaldessa Montserrat Gibert i encesa
7
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La violència contra les dones: una realitat política*
Al seminari que vam organitzar el mes passat al
Centre Duoda de la Universitat de BCN, ens vàrem
proposar interrogar-nos, un cop més, sobre una de
les realitats humanes i polítiques més crues en què
es concreta el desordre que causa en alguns homes
el que anomenem el final del patriarcat: la violència
contra les dones.
El moviment de les dones ha evidenciat que ja no
es pot sostenir més la diferència de ser dona muda
i no lliure. La pràctica política i el pensament de la
Diferència Sexual, desenvolupats des de fa més de
trenta anys a França, Itàlia, i a casa nostra des de
principis dels noranta, dóna llum a la realitat de la
violència contra les dones.
Ens preguntem els perquès de la violència. Perquè
molts homes generen formes de violència contra
les dones fins al punt de matar-les quan moltes
d’elles són o han estat mares dels seus fills/es i
companyes d’amor en la seva vida quotidiana. Què
és el que no poden suportar d’elles, que els han
cuidat, els han mantingut la casa neta, els recolzen
en els seus projectes vitals...?
Què és el que està passant?
Ja en el núm. 21 de la Revista
DUODA vam oferir el monogràfic:
El perill i el privilegi de l’obertura
femenina a allò altre, on vam
mostrar que el privilegi del cos
femení és la seva obertura a la relació, a la creació
i al sosteniment de la vida, resguardant la base del
coneixement de la vida: tenir cura i sostenir la relació
amorosa.
Per la instrumentalització que ha fet el patriarcat
d’aquesta obertura al món, molts homes s’han
quedat sense l’intercanvi fructífer amb les dones,
perquè no els reconeixen autoritat i així entren en
una relació de poder i de domini, ofegant una
possible relació lliure i sensata. Això ha desordenat
i desordena la vida de moltes dones, perquè a les
dones la relació i l'amor ens importa, sense excloure
als homes encara que ells ho visquin diferent.
Si bé no tots els homes participen en aquesta lluita
de poder tan viva i forta, simbòlicament se segueixen
presentant així en les pel·lícules, en els anuncis, en
l’esport, en les notícies, etc.
Amb aquest simbòlic i amb la seva fantasia
“egocèntrica”, posen en perill l’obertura i la
disponibilitat de la relació amorosa de les dones,
en no saber reconèixer la seva dignitat de crear i
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Seminari primavera 2005, impartit per DUODA

recrear la vida. Només el reconeixement d’autoritat
que comença en reconèixer a cada mare concreta,
pot situar als homes en un altre lloc; en el lloc de
l’intercanvi on es pot establir una relació d’alteritat
amb sentit i llibertat. L’home que tanca la relació
d’alteritat amb el món i només es
posa en el centre ell mateix,
tendeix a treure la còlera i a fer
servir la violència per destruir la
relació.
La mediació de les dones és vital
per una relació política entre els
sexes. És en la política de la relació on es dirimeix
la convivència entre els sexes i és la relació la que
pot prevenir la violència. Per això –com diu Milagros
Rivera- els drets i les lleis poden entrar quan la relació
ja està destruïda, però no abans. Quan es dóna entre
els sexes una veritable relació política, és a dir, una
relació amorosa i de reconeixement, és quan hi ha
un sentit d’intercanvi, de disponibilitat i d’obertura
a la disparitat entre els sexes per a què actuï la
riquesa de la diferència sexual afavorint el canvi de
civilització que porta el final del patriarcat.
Centre de Recerca Duoda

* L'editorial sencera sobre aquest tema està al núm. 29 de
DUODA, Revista d'Estudis Feministes, que edita Duoda Centre
de Recerca de Dones de la UB (novembre 2005). L'editorial és
la presentació al tema monogràfic que vàrem escollir per a parlar
i per a pensar en l'últim seminari de Duoda, la primavera passada:
La violència contra les dones: una realitat política. A l'esmentada
revista trobareu les ponències"La cólera masculina ante lo otro",
de María-Milagros Rivera Garretas i "La política de los vínculos"
d'Asun López Carretero; així com també el text "En els racons
del nostre cos" del grup ONA i LAS RANAS.
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Prevenir la violència vers les dones, un compromís comú
El 25 de novembre de 2005, el Consell Municipal
de les dones de Sant Boi de Llobregat volem
expressar, com cada dia, el nostre rebuig més ferm
davant d’una problemàtica social tan greu com és
la violència de gènere. Una violència malauradament
encara present en les nostres societats, que lesiona
els drets fonamentals de les dones i la seva llibertat.
Una violència basada en la desigualtat que qüestiona
els drets de ciutadania i el desenvolupament
democràtic. Una violència que interpel·la les dones
i homes que volem construir unes relacions personals
i socials basades en el reconeixement, el respecte
i la igualtat, i que volem fer, dels nostres pobles i
ciutats espais de convivència i de pluralitat, on la
violència vers les dones no hi sigui present.
Volem renovar públicament el nostre compromís
quotidià en la lluita contra la violència de gènere.
Treballem per ampliar els recursos i serveis necessaris
per l’atenció i recuperació de les dones que pateixen
violència, així com també de les seves criatures;
avancem en la creació i consolidació de xarxes de
coordinació entre professionals, desenvolupem els
drets de les dones reconeguts en la llei integral
contra la violència de gènere i fem de la prevenció
un compromís comú dels nostres municipis.
Per tot això MANIFESTEM:
• La nostra condemna a totes les manifestacions
de la violència de gènere, ja que es tracta d’un
atemptat als drets humans i com a tal han d’estar
considerades socialment intolerables i
condemnables.
• El nostre compromís amb les polítiques de gènere
i igualtat, ja que la violència està basada en la
desigualtat i en les relacions de poder. La
democràcia, la cultura per la pau i la igualtat de
gènere són la base per establir relacions igualitàries
entre homes i dones.
• El reconeixement dels drets de les dones que
pateixen violència, per això s'ha de continuar
avançant en el desplegament de la llei integral
contra la violència de gènere, tant des de l’àmbit
autonòmic com des del món local.

• El compromís comú de dones i homes en el rebuig
social de la violència de gènere. La violència
encara que impacta sobre la vida de les dones
afecta tota la societat, per això volem deslegitimarla, trencar la tolerància social, comprometre’ns
amb la igualtat, el reconeixement i la convivència,
fer que la nostra ciutat estigui lliure de violència
vers les dones.
Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb
totes les dones que pateixen i han patit la violència
i recordar especialment a totes aquelles que al llarg
d’aquest any han mort assassinades pels seus
companys o excompanys sentimentals. Per a totes
elles el nostre reconeixement i homenatge.

Congrés de Vitòria sobre Violència
contra les dones
El passat mes d'octubre va tenir lloc a Vitòria un
Congrés que sota el lema "Construyendo la
igualdad", tenia com o objectiu intercanviar opinions
i estratègies per a l'elaboració del Pla Municipal de
lluita contra la violència exercida contra les dones,
de la capital alabesa.
Hi van assistir prop de 600 persones de diverses
comunitats autònomes. Una representació de
l'Ajuntament de Sant Boi també hi va ser present.
La directora d'Emakunde, l'Institut basc de les dones,
va dir que per combatre la violència necessitem
potenciar l'educació per a la igualtat i reforçar el
paper de les dones en la societat. Va afirmar que
"todavía hay muchas mujeres que viven cautivas en
sus propios hogares". "Este problema social, al que
se refirió com el máximo exponente de la
desigualdad, dijo, hoy en día es una de las mayores
preocupaciones de la agenda política".
Una imatge del Congrés celebrat a Vitòria

• La necessitat d’avançar en la prevenció de la
violència vers les dones. La prevenció és la clau
per evitar la seva repetició. S'han de continuar
generant activitats educatives, preventives i de
sensibilització adreçades a nens i nenes, joves,
homes i dones, que ens permetin la detecció
precoç de la problemàtica, avançar en altres models
relacionals i identitaris i superar el fenomen i les
seves arrels.
9
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La gestió del temps, un valor important per a les dones
La lluita per la consecució de la igualtat de drets
entre dones i homes té una llarga història, des de la
Declaració de la Dona i la Ciutadana, d’Olympia de
Gouges o la Vindicació de Drets de la Dona, de
Mary Wollstonecraft, el Moviment Sufragista o més
actualment la tercera onada del feminisme que a
Catalunya se situa a partir de 1976 amb les “Primeres
Jornades Catalanes de la Dona”.
La igualtat legal de drets s’ha anat recollint i
desenvolupant en diferents legislacions i normatives.
Les Conferències Mundials de les Dones han
representat un impuls i un referent en el
desenvolupament de les Polítiques de Gènere i
Igualtat d’Oportunitats. Aquestes Polítiques han de
dur a l’establiment d’unes mesures d’aplicació
immediata que permetin a ambdós sexes comptar
amb les mateixes oportunitats de participació al món
de treball, a l’educació, a la cultura, a la política, a
la vida social.
Per tal d’assolir aquesta Igualtat d’Oportunitats real
entre dones i homes l’Ajuntament de Sant Boi a
través de la Ponència de Programes Transversals i
Regidoria de les Dones, va realitzar l’encàrrec a
l’entitat Espais per a la Igualtat de fer una Auditoria
de Gènere que permeti elaborar un futur pla
transversal d’igualtat d’oportunitats i altres actuacions
més específiques, a través d'una diagnosi que ens
permet conèixer les necessitats, les problemàtiques

socials, les respostes i els recursos existents per a les
dones en matèria d’igualtat d’oportunitats en un
municipi.
Producte resultant
Tenir una radiografia que permeti elaborar una
estratègia de Pla d’acció transversal per la
implementació de les polítiques des de la diferencia
de gènere. Reconèixer les dones com a ciutadanes
de ple dret, usuàries de la ciutat, treballadores
productives i el reconeixement de la seva aportació
econòmica (no retribuïda) al conjunt d’activitats que
permeten que la societat productiva funcioni sense
aportar recursos públics o, la majoria de les vegades,
aportant-ne els mínims.
Finalment, de la lectura d’aquest procés de diagnosi,
podrem determinar que un dels valors més importants
per la majoria de les dones és la gestió del temps:
les dobles jornades i les dobles presències es donen
perquè la gestió dels temps no és igual per a tots
els membres d’una mateixa comunitat i es planteja
en termes de contradicció i no de conciliació.
Això ens determina que l’organització del temps a
les ciutats i la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral és un assumpte de cabdal importància que
ha de tenir un espai de discussió i debat en el si de
les agendes polítiques.

2n Congrés de dones del Baix
Llobregat 2006
En el marc del procés participatiu posat en marxa
per a la celebració del 2n Congrés de dones de
la comarca, el municipi de Sant Boi hi serà present
activament aportant les seves idees i experiències
així com organitzant un debat monogràfic sobre
l'accés de les dones a la política
A tal efecte, si ets dona, santboiana, t'interessa el
tema i vols aportar les teves idees i propostes,
vine a la Sessió oberta que farem el dissabte 14
de gener 06 a partir de les 9.30 hores a Can
Jordana.
T'hi esperem!
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La Regidora Amor del Àlamo intervenint en una sessió de debat
del 1r Congrés de dones
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Convocat el 2n Congrés de dones del Baix Llobregat
El Consell Comarcal, la Federació de Dones per la
Igualtat, Ajuntaments, partits polítics i entitats de la
comarca han convocat el 2n Congrés de dones del
Baix Llobregat pel proper mes de març de 2006.
El 1r va tenir lloc l'any 2002. Es va celebrar a Sant
Boi i van participar 780 persones entre delegades,
convidades i convidats.
La dinàmica del 1r Congrés va ser el treball en
comissions per tal de debatre a l'entorn de 4
ponències elaborades per persones expertes:
Dones i mitjans de comunicació
Dones, formació, ocupació i serveis
Dones i participació
Dones i violència de gènere
El debat, el contingut de les ponències i les conclusions aprovades en el plenari han estat una eina de
treball útil per aconseguir adaptar les actuacions a
les necessitats reals de les dones al Baix Llobregat.

informatives sobre violència. S'editen guies de
recursos, se signen protocols d'actuació, es fan
campanyes de sensibilització a les escoles i als
instituts... També destaca l'interès en formar les
persones que treballen temes de violència: policia,
assistents socials, personal administratiu...
Tal com veiem en aquest gràfic, un 68% d'Ajuntaments
disposen del circuit local d’atenció a les dones víctimes
de violència, un 16% tenen previst posar-lo en marxa
aviat i només un 16% encara no l’han creat.
L'àmbit de participació, no ens dóna tants bons
resultats, doncs l’anàlisi de les dades ens assenyala
que s’avança lentament. Un 36% de municipis
disposen de Consell Municipal de les Dones, 12%
es troben en procés de constitució i un 52% encara
no l'han creat.

Transcorreguts 3 anys després d'aquesta celebració,
la Comissió encarregada ha acordat les principals
línies d'actuació que tindrà aquest 2n Congrés, al
llarg de tot el procés participatiu que va d'octubre
2005 a març de 2006 i que s'ha convocat amb el
lema Per la Plena Ciutadania:
El debat s'organitzarà al voltant de 3 grans eixos:
• Nous valors. Nous rols
• Violència contra les dones
• Accions afirmatives per assolir la igualtat d'oportunitats
Prèviament s'ha fet una diagnosi als 30 Ajuntaments
de la comarca que ens ha permès conèixer l'avanç
en polítiques de dones i el grau d'acompliment de
les principals conclusions del 1r Congrés.
Del conjunt de preguntes que formaven part de la
diagnosi destaca l’avanç que s’aprecia en el treball
que s’està portant a terme en la lluita contra la
violència de gènere.
Es constata com la gran majoria dels Ajuntaments
posen en marxa al llarg de l'any diverses mesures

José Luis Morlanes,
Amor del Àlamo,
Anna Hernández i Nieves
Medina, en l'acte de
cloenda del 1r Congrés de
dones de l'any 2002

SI

NO

PREVIST

Respecte al funcionament intern municipal es denoten
certes mancances, manca del pressupost necessari
i de recursos. Hi ha gran coincidència en què calen
més recursos i sobretot que seria molt interessant
que el pressupost municipal s’elaborés amb
perspectiva de gènere.
Un punt que obté una alta puntuació és el referent
a l’organització d’activitats, cursos, tallers, formació...
Les diades (8 de març, 28 de maig i 25 de novembre)
són 3 motius pels quals la immensa majoria dels
Ajuntaments organitzen activitats, en molts casos
amb la col·laboració d’entitats del municipi o de
pobles veïns. També destaquen tallers, cursos i
conferències sobre temes concrets.
Programacions estables i ordenades es troben en
Ajuntaments que disposen de més recursos. Sant
Boi és un dels Ajuntaments que realitzen més activitats
i de ben segur un factor que influeix en aquest fet
és que es treballa amb pressupost específic i es
disposa d'un centre propi: Can Jordana.
El procés participatiu cap al 2n Congrés ja està en
marxa. Ara cal que el debat sigui ric i viu i que, entre
tots i totes, siguem capaços de donar-lo a conèixer
i fer intercanvi d'accions, propostes, campanyes...
que ens ajudin a anar fent camí cap a la plena
ciutadania.
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Centre de Recursos i Documentació per a les Dones
QUÈ ÉS EL CENTRE DE RECURSOS I DOCUMENTACIÓ PER A LES DONES? (CRDD)
El Centre de Recursos i Documentació per a les Dones és un servei municipal que té com a
objectiu potenciar la promoció de les dones i la igualtat d’oportunitats i oferir informació,
orientació, suport a la recerca i formació, sobre els temes objecte de treball, mitjançant un
fons documental especialitzat, l’organització d’un programa d’activitats anual i el desenvolupament
de serveis d’atenció especialitzada per a totes les santboianes que ho sol·licitin.
A QUI VA DIRIGIT?
- A totes les persones (professionals o no) interessades en qualsevol tema relatiu a la igualtat
d’oportunitats i els drets de les dones.
- A la comunitat educativa: professorat, alumnat, AMPA, etc.
- Al teixit associatiu de la ciutat.
- A les dones que necessiten informació i orientació especia-litzada en situacions de rebuig,
discriminació, assetjament, maltractament, etc. i que cerquin suport i respostes a aquests
problemes.
QUÈ OFEREIX?
Fons documental
Constituït per una tipologia documental variada sobre temes relacionats amb les dones, com
per exemple: salut, sexualitat, treball, família, esport, ciència, tecnologia, medi ambient,
educació, literatura, història, política, violència, igualtat, mitjans de comunicació, etc.
Serveis:
- informació
- connexió a Internet

- referència i consulta a sala
- servei de préstec

Dinamització
El Centre de Recursos i Documentació per a les Dones organitza diverses activitats relacionades
amb el món de les dones o dirigides aquest col·lectiu, com per exemple:
- tertúlies
- exposicions
- tallers
- seminaris
- xerrades
- cursos
HORARI DEL CENTRE DE RECURSOS I DOCUMENTACIÓ PER A LES DONES (CRDD)
Dimarts i dijous de 10 a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h
Tel.: 93 635 12 00 ext. 156
crdones@santboi.org
SERVEIS D’INFORMACIÓ I D’ORIENTACIÓ A LES DONES
L’objectiu prioritari és oferir a les dones de Sant Boi una atenció especialitzada, que inclou
les actuacions següents:
- Informació integral i acollida
- Orientació i assessorament sobre qualsevol tema
- Suport psicològic individual
- Organització de grups de suport i d’ajuda mútua
- Informació i formació sobre temes d’especial interès per a les dones: xerrades, converses
en grups reduïts, etc.
- Assessorament jurídic

Telèfon per demanar hora:

93 635 12 37
En casos de violència familiar truqueu al telèfon
(operatiu les 24 h):

900 72 74 76
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