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En l'edició d'enguany dels Premis Nobel atorgats
per l'Acadèmia Sueca tres dones han estat
guardonades.

L'escriptora austríaca, Elfriede Jelinek, ha estat
mereixedora del Premi Nobel de Literatura.
L'Acadèmia sueca ha destacat el seu extraordinari
entusiasme estilístic que mostra l'absurd dels clixés
en la societat. És coneguda al nostre país per ser
l'autora de la novel·la titulada La Pianista –publicada
en castellà per Mondadori- i portada al cinema per
Michael Haneke.

Elfriede Jelinek és la desena dona en rebre el Nobel
de Literatura des de que es van començar a atorgar
l'any 1901.

El Nobel de la Pau ha recaigut en la keniana
Wangari Maathai i és la primera dona africana en
guanyar aquest premi. Biòloga –va ser la primera
dóna de l'Àfrica Orientat en estar doctorada en
biologia, la primera professora universitària
d'anatomia veterinària i la primera degana de la
Universitat de Nairobi- és una ecologista
convençuda. Ha fundat el Moviment Cinturó verd
que des del 1997 ha plantat més de 20 milions
d'arbres i ha ajudat a combatre la pobresa. Va lluitar
valerosament contra la dictadura del seu país i
actualment és Ministra adjunta de Medi Ambient
de Kènia.

La tercera dona premiada és la doctora Linda Buck.
El Nobel de Medicina, que comparteix amb  Richard
Axel, l'ha rebut per la recerca d'una família d'uns
1000 gens que detecten les molècules de les
cèl·lules olfactives de l'epiteli nasal. Buck és una
de les eminències del Centre de Recerques del
Càncer Fred Hutchinson, a Seattle i des de l'any
passat és membre de l'Acadèmia de les Ciències
Mèdiques dels Estats Units.

L'entrega del guardons serà el 10 de desembre a
Oslo i estarà presidida pels reis Carles Gustau i
Sílvia de Suècia.
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Tres dones guardonades amb
un Premi Nobel

La guanyadora del Premi
Delta 2004, finalista del Premi
Planeta
La nove l · la  Las
fuerzas denostadas
de la Isabel Prescolí
ha estat una de les
deu finalistes del
P re m i  P l a n e t a .
Prescolí va ser la
guanyadora de la
darrera edició dels
Premis Delta que
atorga l'ajuntament
de Sant Boi conjun-
tament amb altres de
la comarca i  la
col·laboració de la
D i p u t a c i ó  d e
Barcelona.

La novel·la finalista tracta sobre com es forja l'amistat
entre dues dones que a priori no tenen res en comú
i no pertanyen al mateix cercle social. La va presentar
als premis amb el pseudònim d'Edurne Legazti,
nom que correspon a la protagonista de la novel·la
sobre la que està treballant i que es titularà Los
ojos del ayer.

L'autora ha declarat que es va presentar a
conseqüència d'una broma familiar, era conscient
que presentar-me era una "bravuconada" i afegeix
que no esperava arribar on ha arribat ja que ella no
és coneguda i no té cap padrí o padrina que la
pugui ajudar. També afirma que la satisfacció més
gran que ha obtingut amb aquesta distinció, a més
del reconeixement de la qualitat de la novel·la, va
ser conèixer a la seva escriptora més admirada,
Mercedes Salisachs durant  l'entrega de premis.
Em va fer molta il·lusió, va ser molt dolça i em va
animar molt a continuar lluitant per fer-me un lloc
en aquest món.

Isabel Prescolí va voler escriure des de molt jove.
Treballa durant sis o set mesos a l'any en tota mena
de feines: administrativa, comercial…, per poder
dedicar-se la resta de l'any a la seva gran passió, la
literatura. Ara espera que aquest reconeixement li
permeti poder publicar la seva obra.

Las fuerzas denostadas va quedar en sisè lloc. L'obra
guanyadora va ser Un milagro en equilibrio, de la
Lucía Echevarría i com a finalista, La vida en el
abismo, d'en Ferran Torrent.

Isabel Prescolí

femení
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Formació, reflexió i debat per a les dones

Diverses són les accions programades des del Programa Municipal Transversal de la Dona en l'àmbit de la formació,
la reflexió i el debat sobre temes d'interès per a les dones que s'han dut a terme al llarg del darrer trimestre d'enguany
i que algunes d'elles continuaran l'any 2005.

• Curs sobre els aspectes psicosocials de la violència
de gènere, a càrrec de la professora de la UAB, Leonor
Cantera. Finalitza el 30 de novembre 04.

• Història, pensament i pràctiques de les dones, a
càrrec de Duoda. UB. Finalització el 17 de novembre
04.

• Tecnologies de la informació i de la comunicació, a
càrrec de l'Associació Teleduca. El curs d'iniciació s'ha
celebrat durant els mesos d'octubre i novembre 04. El
curs avançat finalitza el 15 de desembre 04.

• La història de les dones a Sant Boi, segles XIV al XVI.
Exposició i xerrades itinerants a càrrec de Júlia Miquel,
pels casals de Cooperativa, Camps Blancs, L'Olivera i
Casablanca, celebrades durant els mesos d'octubre i
novembre. El mes de desembre es faran a: Can
Massallera, l'exposició del 3 al 17 de desembre i la
xerrada el dia 16 de desembre. Casal de Marianao,
l'exposició del 10 al 24 de gener 05 i la xerrada el 13
de gener 05 i a Cal Ninyo, l'exposició del 25 de gener
al 7 de febrer 05 i la xerrada el 27 de gener 05

• Taller sobre el sexisme als mèdia, a càrrec de
l'Observatori de les dones als Mitjans de Comunicació
el dia 17 de novembre 04 al Casal de Camps Blancs i
l'1 de desembre 04 a Cal Ninyo.

• Tallers de risoteràpia:
Casal de Camps Blancs, els dies 7, 14 i 21 d'octubre 04
Can Massallera, els dies 28 d'octubre, 4 i 11 de
novembre 04
L'Olivera, els dies 18, 25 de novembre i 2 de desembre
04
Casal de Cooperativa, els dies 9, 16 i 23 de desembre
04
Any 2005:
Casal de Casablanca, els dies 13, 20 i 27 de gener
Casal de Marianao, els dies 3, 10 i 17 de febrer
Cal Ninyo, els dies 24 de febrer, 3 i 10 de març
Aquests tallers tenen lloc de 17 a 18.30 hores

Servei t'escoltem dona

El Servei municipal t'escoltem dona es va posar en marxa
l'any 1992. Al llarg dels seus 12 anys d'existència ha
evolucionat i s'ha consolidat. En aquests moments funciona
com un servei d'atenció diària que, en primera instància
ofereix informació global, acollida de totes les dones,
orientació i assessorament per qualsevol tema sol·licitat.

Des del juny 2003 fins al maig 2004 s'han realitzat des
del servei 1.187 visites d'acollida i atenció global, s'han
atès 164 noves usuàries i s'han fet sessions de suport
psicològic, xerrades i reunions.

Des de novembre 2004 fins maig 2005 té programades
les següents xerrades:

• 18 novembre 04. Els maltractaments a mares i àvies
• 20 gener 05. Les noves famílies

• 3 març 05. El síndrome de la dona treballadora
• 14 abril 05. Vul ser mare, però tot canvia amb els fills.

Com ser dona i mare i no morir en l'intent?
• 26 maig 05. Estar bé amb parella

T'escoltem dona

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 h
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
Casal de barri de Marianao
Carrer Miquel, 2. Espai de l'Associació de dones de
Sant Boi. Tel 93 652 16 93
En casos d'urgència, l'atenció és immediata

Noves tecnologies per a noies
La UPC va organitzar el passat mes de juny unes jornades
a Terrassa en el marc de l'estiu del Programa dona, amb
l'objectiu d'acostar les noves tecnologies a les noies. Es
tracta de relacionar el món de la tecnologia amb els
interessos acadèmics i professionals de la dona, per
aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'elecció
professional, el desenvolupament i la inserció tecnològica.
Tal com comenta Núria Salam, professora de Les Escoles
del Campus de Terrassa de la UPC, moltes de les noies
que participen en aquestes jornades després es matriculen
a qualsevol de les titulacions tècniques-tecnològiques i,
generalment, se'n surten amb menys problemes que
molts nois. Per tant es tracta d'aconseguir que la societat
no desaprofiti el potencial tecnològic que poden tenir
les dones. Aquest hauria de ser un dels principals objectius
de les institucions educatives i dels agents socials.

Ràdio Sant Boi

En femení plural. Tots les dilluns a les 18 h
Si vols participar, opinar o anunciar les activitats de la
teva entitat, truca al telèfon 93 654 16 00, escriu un
correu electrònic a  radio@stboi.es o ens pots venir a
veure al carrer Torres i Bages 45, 1r, 2n
Ràdio Sant Boi. 89.4 de la FM
La ràdio al teu servei

Noies assistents a l’estiu del Programa dona de l’UPC. Juny 2004
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El 4 de Novembre es va presentar a la comunitat educativa
de Sant Boi, a Cal Ninyo, Claus coeducatives. Millora de
les competències professionals del professorat de
l’ensenyament no universitari, editat per la Federació
d’Ensenyament de CC.OO. Es tracta d’un material formatiu
en cd-rom que pretén ajudar el professorat en la
implantació d’un model d’escola en què la igualtat
d’oportunitats per a nois i noies sigui un fet.

Els objectius que persegueix aquest recurs formatiu són
facilitar la inclusió de la igualtat d’oportunitats en les
diferents àrees curriculars de l’ensenyament, aportar els
elements teòrics bàsics que possibilitin l’anàlisi i la
comprensió dels aspectes discriminatoris que previuen
en l’àmbit educatiu, facilitar pautes, perquè cada docent
es faci la seva pròpia estratègia, alhora que motivar el
professorat en el procés cap a un model d’escola
coeducativa.

La presentació d’aquest material en suport cd-rom suposa,
segons els i les responsables del projecte, importants
avantatges perquè cada persona adapta el curs a la seva
disponibilitat de temps i al ritme de treball que li convé
i, a més, reforça la motivació i l’atenció, ja que és un
recurs interactiu que permet presentar i desenvolupar
els continguts a través d’imatges, textos, activitats, vídeos,
converses, etc.

Aconseguir
l’educació en igualtat

sobre la importància del llenguatge que moltes vegades
amaga, quan no discrimina, les dones en les activitats
més diverses.

El mòdul d’Aclariment de conceptes explica què és el
sexisme i com es perpetua, quina és la diferència entre
sexe i gènere, què s’entén per rols i estereotips de gènere
i la importància de la socialització de nens i nenes a través
de la família, l’escola, els grups d’iguals i els mitjans de
comunicació.

El següent mòdul porta al professorat a analitzar i
reflexionar sobre els mecanismes mitjançant els quals es
transmet el sexisme dins l’escola. Els elements per a
l’anàlisi són el llenguatge, les actituds i els valors, els
continguts i el currículum, l’organització escolar, els
materials didàctics i l’orientació i la tutoria. El mòdul
Claus per a coeducar proporciona pautes d’intervenció
en cada un d’aquests elements.

Finalment, a l’últim mòdul es proposa la planificació d’una
proposta de treball per a desenvolupar al centre i a l’aula,
que recull a més les reflexions, comentaris, propostes,
etc. que el professor o professora hagi anat apuntant al
Quadern de notes en cada una de les fases del curs.

Aquest cd-rom ofereix també una selecció de materials
diversos per a qui estigui interessat en aprofundir en els
diferents aspectes del tema.

Es proposa un model d’escola
en què la igualtat d’oportunitats

per a nois i noies sigui un fet

Aquest material s’ha elaborat a partir del coneixement
previ de la situació actual a les escoles en relació a la
igualtat de gènere i es basa en un model pedagògic
constructivista. El curs “Claus coeducatives” planteja un
aprenentatge actiu i participatiu, ja que permet
constantment la implicació del professorat oferint espais
on apuntar les seves reflexions i propostes pràctiques.
D’aquesta manera el professorat s’apropia del seu propi
procés formatiu. Al mateix temps, és una formació amb
forta vocació pràctica perquè està orientada a la
intervenció activa en el medi escolar, oferint orientacions
per a un centre coeducatiu a tots els nivells: en el projecte
eductiu del centre, en el projecte curricular, en el reglament
de règim intern i, òbviament dins l’aula.

Els continguts del curs “Claus coeducatives” s’estructuren
a partir de cinc mòduls: Eduquem en igualtat?, Aclariment
de conceptes, Què passa en els nostres centres?, Claus
per a coeducar i El meu pla de treball.

El primer mòdul intenta mostrar mitjançant la presentació
de situacions possibles a l’aula que la realitat es pot
interpretar amb diferents enfocaments. El mòdul mostra
imatges i explicacions discriminatòries vers les dones a
l’hora d’explicar la història, presenta situacions no
igualitàries a l’aula de tecnologia i proposa reflexionar
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Les persones que integren Cultura Viva Santboiana
defineixen l'entitat, que pertany al Consell Municipal de
la Dona de Sant Boi, com una associació de la gent per
a la gent. I res pot ser més cert. Va néixer l'any 1998 com
una iniciativa d'un grup de gent de Camps Blancs amb
la convicció que amb l'educació es pot millorar el barri
i la situació personal i social de les persones. Per això, i
de forma voluntària, van encetar classes d'alfabetització
destinades als homes i les dones del barri. Perquè com
diu la presidenta de l'associació, Encarna Marcé, estem
convençuts que amb l'educació es pot transformar l'entorn
i portar una vida més digne.

Les activitats que duen a terme són principalment les
d'alfabetització en castellà i també cursos de català. Però
no es limiten només a això. Fan dues tertúlies literàries en
les que es llegeixen els clàssics, una destinada a persones
que ja tenen una bona comprensió de text, i l'altre per als
que han après a l'associació a llegir i escriure i s'estan
introduint a la lectura. També han organitzat tertúlies musicals
i classes d'informàtica per a gent gran. Fan sortides un cop
al mes per visitar exposicions, veure monuments, anar al
cinema o al teatre. I per Sant Jordi celebren la Setmana
Cultural durant la qual, a més del concurs literari, fan tallers
especials com el de pastissos o el de teatre.

Malgrat que Cultura Viva és una entitat oberta tant a homes
com a dones, el 95% dels participants són dones. Aquest
fet es pot comprendre si tenim en compte les característiques
del propi barri. Camps Blancs va crear-se a partir de la
immigració dels anys 50 i 60. Eren anys difícils i no tothom
tenia l'oportunitat d'estudiar, i si eres dona la dificultat es
multiplicava. En aquell moment es considerava que a una
dona només li calia saber portar la casa i ser una bona mare
i esposa. Ara aquestes dones ja tenen els fills grans, nets…
i com reflexiona Marcé per fi tenen temps per elles mateixes
i s'han adonat que sense coneixements no es poden
desenvolupar en la vida quotidiana d'avui dia.

D'altra banda, en els darrers anys, s'ha incrementat molt
la diversitat ètnica del barri amb l'arribada dels i de les
immigrants d'altres països, sobretot del Magrib. Davant
aquestes noves necessitats també organitzen cursos
d'espanyol per a immigrants i d'àrab per poder alfabetitzar
en la seva pròpia llengua a les persones que no saben
llegir ni escriure.

Aprofitant aquesta diversitat cultural que presenta el seu
barri i per fomentar un espai de tolerància, de conversa
entre amics i amigues, pròximament començaran una
tertúlia multicultural, on els i les  participants –persones
nascudes a Catalunya, al sud d'Espanya, d'ètnia gitana
o del Magrib- podran trobar-se, intercanviar i explicar
costums, gastronomia, i maneres d'entendre i viure la
vida.

L'esperit que impregnen els principis de l'associació –el
voluntariat, la participació, la comunicació, la tolerància
i un sistema democràtic en els seus òrgans directius-,
posen de manifest aquesta voluntat d'ajudar, cooperar i
d'intentar millorar la realitat més pròxima.

La gran tasca de les voluntàries i els voluntaris

Un dels aspectes més a valorar de Cultura Viva Santboiana
és el voluntariat. Totes i tots els mestres són persones
que tenen la seva feina, la seva casa i la seva família, però
que han pres el compromís de dedicar unes hores a la
setmana a les seves veïnes i veïns.

La recompensa a aquest esforç està en veure la satisfacció
de les persones quan s'adonen de tot allò que han après.
Encarna Marcé explica emocionada com una de les
primeres dones que van aprendre a llegir i escriure a
l'associació li va explicar mig plorant que per primer cop
havia anat al banc i enlloc de signar amb l'empremta del
dit va poder signar escrivint el seu nom, i fins i tot el
director del banc va sortir a felicitar-la. Això per a ella
havia estat un orgull molt gran i per nosaltres també.

Sense el voluntariat l'entitat no podria dur a terme els
seus objectius. Totes les activitats que tenim estan
condicionades a si disposem d'una persona per fer-se'n
càrrec. Per això des de l'associació fan una crida perquè
s'animi més gent a participar. Tothom sap alguna cosa
que pot ensenyar als altres, diu Marcé i explica com dones
que van a les classes d'alfabetització, després organitzen
els seus cursets de ganxet o punt de creu.

Associació Cultura Viva Santboiana:
educar per transformar l'entorn

Els voluntaris i les voluntàries durant curs de formació de professorat
al setembre del 2004.

La darrera assemblea de l'Associació celebrada el juny del 2004
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Encesa d’espelmes. Plaça de l’Ajuntament. Novembre 2003

La llei abordarà per primera vegada el problema de la violència contra les dones de forma global, abastant
des dels aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes fins a la
normativa civil i penal.

La nova llei contra la violència de gènere pretén do

nostre

El Govern va aprovar el projecte de Llei Orgànica de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, llei reivindicada per les associacions de dones
des de fa més de 10 anys, el passat 25 de juny i actualment
es troba en fase de presentació d’esmenes al Senat. El
projecte de llei planteja un enfocament integral i
multidisciplinar del problema. Maria Durán, advocada
especialitzada en la defensa de dones i expresidenta de
l’Asociación de Mujeres Juristas Themis, destaca el gran
nombre de mesures que preveu aquesta futura llei per
millorar la qualitat de vida de les dones maltractades.

Comença establint mesures de sensibilització i intervenció
en l’àmbit educatiu i en el procés de socialització dels
nens i de les nenes, així com de formació permanent del
professorat, per tal d’aconseguir “una formació en
igualtat”, diu Durán. Així mateix, es vol reforçar una
imatge que respecti la igualtat i la dignitat de les dones
mitjançant la regulació de la publicitat, per tal que no
sigui discriminatòria ni doni una visió estereotipada de
la dona. Aquestes mesures de prevenció i sensibilització
pretenen aconseguir que “la societat modifiqui les actituds
masclistes que són font de violència”, remarca Maria
Durán.

En l’àmbit sanitari es promouran actuacions dels
professionals de la sanitat per a la detecció precoç de la
violència contra la dona i es desenvoluparan programes
de formació continuada del personal sanitari.

Pel que fa als drets de les dones víctimes de violència
domèstica, es garanteix el dret d’accés a la informació i
a l’assistència social integrada, mitjançant els serveis
socials d’atenció permanent, que es dotaran amb un Fons
al qual podran accedir les Comunitats Autònomes. A més
es manté l’assistència jurídica gratuïta per
a les dones amb recursos insuficients,
malgrat que, segons Durán, hauria de ser
per a totes les dones maltractades que
la sol·licitessin.

Aquesta advocada comenta que la nova llei aporta “major
claredat en les mesures de protecció que pot adoptar el
jutge o jutgessa i, per exemple, es podrà acordar la

suspensió del règim de visites i de la pàtria potestat dels
fills/es al maltractador”. Peròdestaca sobretot que
“aquestes mesures de protecció poden ser efectives
durant tota la tramitació de la denúncia i es poden
prorrogar fins que la sentència sigui definitiva”.

La nova llei també modificarà els drets laborals de la
treballadora que hagi estat víctima de violència per part
de la seva parella: tindrà dret a la reducció o reordenació
del temps de treball, a mobilitat geogràfica o a sol·licitar
la finalització del contracte de treball o la suspensió per
sis mesos, i en ambdós casos percebria les prestacions
d’atur. En aquest àmbit es contempla també l’articulació
d’un programa específic per a la recerca de feina per a
dones maltractades.

La Llei Integral preveu també la creació de Jutjats de
Violència contra la Dona, per tal que la
instrucció de causes tant penals com civils
relacionades amb la violència domèstica
segueixin el tractament processal davant
la mateixa seu. En aquest sentit, es crea

 també la figura del Fiscal contra la Violència vers la Dona.
Aquesta mesura, assenyala Maria Durán, “significa d’una
banda evitar la victimització secundària que es deriva del
fet que la dona maltractada hagi de repetir fins la sacietat
les seves declaracions davant diferents instàncies judicials,
i d’una altra, una optimització de recursos, perquè els
mateixos operadors jurídics que intervenen en el procés
penal ho faran també en el procés civil amb coneixement
de la realitat violenta”. El que es troba a faltar, però, és
una formació reglada específica  pels futurs titulars
d’aquests Jutjats de Violència contra la Dona.

En l’àmbit penal, la llei pretén configurar amenaces i
coaccions a les dones per part de la seva parella com a
actes delictius, amb la qual cosa s’incrementarà la sanció
penal, és a dir, s’augmentaran els càstigs als maltractadors.

Així mateix contempla la creació de dos organismes
institucionals: la Delegació del Govern contra la Violència
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Actes  25  de  novembre: Dia Mundial
contra la violència envers les dones

18 de novembre
Xerrada: Els maltractaments a mares i avies
Ho organitza: Ajuntament de Sant Boi i el Servei Municipal
T’Escoltem Dona
Lloc: Casal de Barri Marianao, Sala d’Actes.
Horari: 18 hores

22, 24 de novembre
Xerrada: Xerrades informatives sobre la violència de
gènere dirigides a docents.
Ponent: Leonor Cantera
Ho organitza: Ajuntament de Sant Boi, Comissió de
ensenyants envers la violència
Lloc: L’Olivera, Sala d’Actes
Horari: 13 i 14 hores respectivament

24 de novembre
Acte Comarcal de la Federació de Dones per la Igualtat
del Baix Llobregat.
Ho organitza: Federació de Dones per la Igualtat del
Baix Llobregat.
Lloc: Rambla Blas Infante,15 Castelldefels.
Horari: 18 hores

25 de novembre
Carpa del Consell Municipal de la Dona amb
informacions diverses de les associacions del municipi.
Ho organitza: Consell Municipal de la Dona
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Horari: Tot el matí

Jornades als IES “Aixequem les veus trenquem el
silenci”
Cine Fòrum a tots els IES de Sant Boi.
Espais per aprofundir i sensibi-litzar sobre la violència
de gènere.
Ho organitza: Comissió de ense-nyants envers la violència
Lloc: IES de Sant Boi
Horari: Tot el matí

Lectura de manifest contra la violència de gènere a
càrrec l’Alcaldessa Montserrat Gibert i encesa
d’espelmes amb commemoració de les dones víctimes
de violència de gènere..
Ho organitza: Associació de Dones de Sant Boi i
Ajuntament de Sant Boi
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Horari: 18 hores

Concentració “Llibertat per esvair la violència”
Ho organitza: Xarxa de dones contra la violència.
Lloc: Plaça Sant Jaume.
Horari: 20 hores

29 de novembre
Taula Rodona: Sobre la Llei Integral contra la violència
de gènere
Ho organitza: Consell Municipal de la Dona
Hi participen: Lourdes Muñoz, Diputada al Congrés;
Núria Milà, Vocal de l’Associació de Dones Juristes de
Catalunya; Representant de la Casa d’Acollida del
Barcelonès
Lloc: Cal Ninyo, entrada pel carrer Joan Bardina, 44-45
Horari: 18 hores

Lectura del manifest contra la violència de gènere per part de
l’alcaldessa. Novembre 2003

La nova llei serà una de les més
avançades d'Europa per eradicar

la violència contra les dones

onar una resposta integral
sobre la Dona i l'Observatori Nacional de Violència sobre
la Dona, com a òrgan del Ministeri de Treball i Afers
Socials, que funcionarà com a centre d’anàlisi de la
situació i l’evolució de la violència de gènere. Participarà
també en l’elaboració de propostes i mesures per eradicar
aquest tipus de violència. Durán confia en aquests òrgans
com a impulsors d’una política efectiva, i destaca que
associacions de dones, sindicats, patronal i organitzacions
de consumidors i usuaris/àries seran membres de ple
dret del segon.

Perquè aquesta llei s'apliqui correctament necessitarà,
però, disposar de grans partides dels pressupostos, no
només de l’Estat, sinó també per part de Comunitats
Autònomes, Diputacions i Ajuntaments. En aquest sentit
ja es preveu un fons econòmic pel seu desenvolupament
durant els dos primers anys. Tanmateix, per tal que la llei
sigui efectiva, la coordinació entre les diferents institucions
i instàncies implicades serà imprescindible.

Una de les lleis més avançades d’Europa

La futura Llei Integral serà una de les més avançades
d’Europa en la lluita per eradicar la violència domèstica,
segons Maria Durán, que també és Secretaria de
l’Associació Europea d’Advocades. Només Suècia té una
legislació expressa amb mesures per combatre la violència
contra les dones. A la resta dels països europeus tenen
legislacions que contemplen el problema de forma
sectorial i, per exemple, a Àustria i Alemanya la llei preveu
l’allunyament automàtic de l’agressor, i al Regne Unit
s’està debatent una llei per dictaminar l’allunyament
inclús en determinats casos en què s’hagi absolt a l’acusat
de maltractaments si es considera que pot haver perill
per a la víctima. Davant la diversitat de legislacions als
diferents països, una resolució del Parlament Europeu
convida als Estats membres a introduir una legislació
específica contra la violència de gènere.
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La violència envers les dones és un important problema
social que s'ha vingut exercint històricament i que,
malgrat els avenços obtinguts en el camí vers la igualtat
entre sexes, es continua manifestant d'una forma
cruenta i reiterada.

Malgrat les nombroses campanyes de sensibilització,
les resolucions i recomanacions fetes, tant per
organismes nacionals com internacionals, la violència
contra les dones continua sent una realitat palpable.

Les agressions de gènere, tant físiques, psicològiques
com sexuals, constitueixen un greu atemptat contra
el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la
dignitat, a la integritat física i psíquica de les víctimes
i suposa, per tant, un obstacle pel desenvolupament
d'una societat democràtica.

Un any més, amb motiu de la diada internacional
contra la violència de gènere, volem fer palesa la
nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen
qualsevol forma de violència. Per poder modificar
aquesta realitat, cal que tots i totes, individual i
col·lectivament, denunciem tota mena de violència i
ens comprometem en la solució d'aquesta autèntica
malaltia social.

L'Ajuntament de Sant Boi ha manifestat en reiterades
ocasions el seu rebuig i la seva indignació davant la
violència de gènere i ha reiterat el seu compromís en
la seva eradicació. Per aquest motiu, des del Consistori,
es vol encapçalar aquest sentiment ciutadà i es vol fer
força per lluitar activament contra qualsevol tipus de
discriminació.

Per tot això MANIFESTEM:
El nostre compromís de,

• Lluita contra la violència envers les dones, mitjançant
un seguit de mesures on es concreten, d'una forma
integral, aquelles actuacions d'atenció a les víctimes
que tenen com a objectiu assolir la seva plena
recuperació personal i social.

• Manteniment i millora d'aquelles mesures educatives,
preventives i de sensibilització.

• Difusió dels valors d'igualtat, de tolerància i de
respecte entre tots els ciutadans i ciutadanes.

Demanar a la resta d'administracions implicades,

• Que es garanteixin i augmentin, segons les
necessitats existents, els recursos necessaris per a

Manifest contra la violència
vers les dones

la protecció, l'atenció i la rehabilitació psicosocial
de les víctimes de la violència de gènere: cases
d'acollida, pisos pont, centres d'urgència, centres
de llarga durada.

• Que prioritzin polítiques integrals encaminades a la
prevenció, la detecció, l'atenció i l'eradicació de la
violència de gènere.

• Que garanteixin una coordinació eficaç dels circuits
dels serveis assistencials existents per aconseguir un
tractament integral de totes i cadascuna de les
víctimes.

La violació, un arma de guerra
Durant aquests dies que celebrem el Dia Mundial de
la Violència contra les dones i mirem amb esperança
la consecució d'una llei integral al nostre país, no
podem oblidar altres realitats on les dones continuen
patint tota mena de discriminacions i vexacions.

Hi ha més països dels que podem pensar, sobretot al
Tercer Món, que estan immersos en conflictes bèl·lics,
dels quals no ens assabentem, perquè no arriben a
l'agenda dels mitjans de comunicació, perquè no
interessen. I ja sabem que en les guerres, nens i nenes,
persones grans i les dones són les primeres víctimes.

És el cas del Sudan, en plena guerra civil, –al qual
Espanya va continuar venent armes durant el 2003
malgrat l'embarg que la Unió Europea manté contra
el país des de l'any 1994-. Amnistia Internacional ha
denunciat reiterades  vegades la violació de dones i
nenes a mans dels janjawid, milicians àrabs, recolzats
pel Govern. Segons els centenars de testimonis recollits
per l'ONG, els janjawid arriben als poblats segresten,
violen i sotmeten a esclavitud sexual a dones i nenes.
Fins i tot, per evitar que puguin fugir, trenquen les
cames de les seves presoneres. En la majoria dels casos
les tropes del govern estan presents i/o directament
implicades.

Les violacions deixen seqüeles permanents en la salut
de les dones i les nenes, i les que sobreviuen els espera
tota una vida de marginació per part dels propis
familiars, que les rebutgen.

Això genera també unes conseqüències econòmiques
i socials, que deixen a les dones exposades a patir
nous abusos. D'altra banda, el desplaçament forçós
també ha contribuït que dones i nenes siguin més
vulnerables, i ha donat lloc a un increment del nombre
de matrimonis prematurs, ja que els pares intenten
protegir a les seves filles amb els casaments.
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A Sant Boi s'han dictat, en el que portem d'any, 91 ordres
d'allunyament i s'han detingut a 64 homes acusats per
maltractaments, segons les dades de la Policia Nacional.
L'augment de més de 70% respecte l'any passat –tant
en la concessió d'ordres d'allunyament com en el nombre
de detinguts- s'explica segons els experts, per diferents
raons:

• Una major conscienciació de les dones, que denuncien
més

• El canvi de falta a delicte a l'hora de tipificar el maltrac-
tament o la violència de gènere, que va introduir les
disposicions legals de juliol del 2003

• Una major sensibilització de la societat que permet que
el procés judicial s'activi.

Sant Boi de Llobregat, des de la dècada dels anys noranta,
s’ha convertit en una de les ciutats que han desplegat
més serveis i de forma més coordinada per abordar el
fenomen de la violència de gènere d’una forma integral.
Val a dir, que aquest plantejament ha estat un model en
la seva organització i funcionament per a altres municipis
de Catalunya.

La creació del Circuit Local d’Atenció a les Dones Víctimes
de Violència de Gènere, a l’any 1999, tal com ja
informàvem en el butlletí DONES núm 15., ha suposat
l’element clau per facilitar l’articulació de les intervencions
realitzades pel conjunt de serveis i entitats locals que
estan donant resposta a les situacions de violència que
pateixen les dones-
Des de la seva definició, aquest circuit ha estat concebut
com un marc comú d’actuació en el que hi participen
tots els/les agents implicats/es, tant a nivell municipal
com local, i per tant les accions que se’n desprenen són
integrals i transversals.

El circuit inclou dos serveis fonamentals a partir dels que
es posen en marxa la resta de recursos, depenent del
tipus i les característiques de cada cas de violència. Es
tracta del Servei d’Atenció a la víctima (SAV) de la Policia
Municipal i del Servei T’Escoltem Dona del Programa
Municipal Transversal de la Dona. Les seves accions
combinades cobreixen el gruix de casos, així com la seva
coordinació amb altres àmbits com els Serveis Socials
Municipals i l’Hospital de Sant Boi.

Per altra banda, el servei telefònic 24 hores, que  funciona
des del novembre de l’any 2002, ha vingut a reforçar
aquesta xarxa amb l’objectiu d’oferir una atenció
permanent per informar i orientar a totes aquelles persones
que ho vulguin en relació amb qualsevol cas de violència
familiar.

Després de valorar el funcionament i els resultats del
Circuit Local, es pot concloure, que per contrarestar la
violència de gènere a nivell local, és fonamental que el
conjunt d'institucions i entitats implicades en el seu
tractament continuïn coordinant les seves accions,
garantint així una atenció adient en cada cas i facilitant
processos de recuperació integral de les dones víctimes
de violència a tots els nivells (físic, psicològic, social,
laboral,...). Per altra banda cal destacar que són necessaris
serveis d’emergència i d’acollida de llarga estada, en els
casos que sigui necessari, però sempre que comptin amb
tots els recursos i les característiques adients per potenciar
aquest procés de recuperació.

Aquests centres o serveis, per garantir la seva eficàcia i
eficiència, han de complir amb certes característiques
bàsiques com la confidencialitat de les seves ubicacions
en els municipis, així com el fet que allotgin dones
provinents de ciutats diferents a la que estan situats, entre
d'altres.

La violència domèstica a Sant Boi
2003-2004

Atenció a les dones víctimes
de violència de gènere a
Sant Boi

Assenyalar també que la comissió tècnica del circuit local
ha realitzat una anàlisi del sistema de telealarmes per a
dones maltractades, visitant experiències d’altres realitats
municipals on s’havia aplicat. Es va arribar a la conclusió
que aquest mètode no resulta adient per a dones ja que
provoca la seva estigmatització i limita la seva autonomia,
perquè la seva acció es limita exclusivament al domicili.
Es van estudiar altres mètodes més adients com els
telèfons de tecla única i les línies nou-cents 24 hores
gratuïtes. Per aquest motiu, es va posar en funcionament
a Sant Boi la línia 900 72 74 76  per donar resposta a
casos d’urgències.
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La Comissió europea ha aprovat el projecte anomenat
Formació i Capacitació política per a Dones presentat
per la xarxa URB-AL i que estarà coordinat per
l'Ajuntament de Sant Boi.

L'objectiu principal d'aquest projecte és el de fomentar
la presència i la participació activa de la dona en els
processos de presa de decisions dins l'àmbit local,
mitjançant la localització i el reconeixement dels obstacles
més freqüents amb els quals han de lluitar les dones en
la seva progressiva incorporació als espais de poder i de
decisió així com intentar trobar una resolució immediata
i eficaç.

Per això, durant els dos anys que durarà l'experiència,
és dissenyarà un pla de formació política destinat a dones:
alcaldesses, regidores, líders del moviment associatiu,
tècniques d'Ajuntaments…, és a dir, adreçat a totes les
dones que ocupen o volen ocupar llocs de responsabilitats
i que amb freqüència veuen obstaculitzades les seves
intencions pels prejudicis de gènere i per altres dificultats
com per ser la conciliació de la vida laboral i familiar o
sistemes diferents de distribució del temps.

Les activitats principals que duran a terme seran
l'elaboració de materials didàctics i la realització d'una
guia pràctica d'aplicació. Aquests materials s'utilitzaran
tant en els cursos presencials –que tindran lloc a dues
ciutats europees, Barcelona i  Turin, i  dues
llatinoamericanes, Montevideo i El Salvador- així com
també en els que es faran on-line. Al mateix temps està
previst fer la recerca de materials i la preparació formativa
de les expertes o experts que s'encarregaran d'impartir
els cursos.

Amb aquestes activitats es pretén dur a terme un intercanvi
d'experiències i coneixements entre les participants per
així poder definir i aplicar un nou model de ciutat
mitjançant la implementació transversal de polítiques
d'igualtat d'oportunitats i de la promoció d'una ciutadania
activa de les dones.

Un cop finalitzat el projecte es donaran a conèixer a la
ciutadania els resultats d'aquesta experiència i dels cursos
que s'hauran dut a terme, a fi que altres institucions
interessades també puguin aplicar-la.

Els socis de Sant Boi

L'Ajuntament de Sant Boi és qui ha pres la iniciativa per
a la realització d'aquest projecte, però comptarà amb
altres institucions municipals i/o regionals per realitzar-
lo. En total són nou socis, tres europeus, entre ells Sant
Boi, i sis llatinoamericans.

Es tracten de la Diputació de Barcelona; la Comune di
Torino d'Itàlia, l'Ajuntament de Montevideo, a l'Uruguai;

l'Ajuntament de Sau Paulo, a Brasil; l'Ajuntament de
Quito, a l'Equador; l'Ajuntament de San Salvador, a El
Salvador;  la Municipalidad de Asunción, al Paraguai; i
la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la
Democracia (FUNPADEM),  a San José, Costa Rica.

Tots els municipis participants tenen una llarga tradició
en el disseny i la implementació de polítiques d'Igualtat
d'Oportunitats entre homes i dones amb l'objectiu de
contrarestar les situacions de desigualtat i discriminació
per motius de gènere que es produeixen en la vida
quotidiana. Han promogut, des de les seves respectives
administracions, estructures polítiques i tècniques com
por exemple regidories de la dona, programes de dones,
plans d'igualtat, serveis d'atenció, consells de
participació… etc.

En aquest sentit, el projecte Formació i capacitació Política
per a dones neix com a resposta a la necessitat que des
de diversos estudis, anàlisis i experiències realitzades a
cada una de les ciutats participants, s'ha manifestat de
la poca participació, presència i permanència de les dones
en la vida política en general i sobretot en els òrgans des
dels quals es prenen les decisions i es manifesten els
lideratges.

Sant Boi lidera un projecte internacional sobre la participació
de la dona en la política
Nous organismes europeus i llatinoamericans hi participen

Cal que augmenti la participació,
presència i permanència de les dones en

la vida política
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L'any 1997 l'Ajuntament va crear el Consell Municipal
de la Dona com un canal de participació en aquelles
qüestions municipals referides a la realitat i problemàtica
social de les dones en els seus diferents àmbits.

Es tracta d'un Consell de caràcter consultiu i
d'assessorament que enriqueix l'activitat municipal a
través d'un diàleg estable amb les persones i
associacions que coneixen amb més profunditat la
realitat específica de les dones de Sant Boi.

Aquest Consell està dotat d'un Reglament
d'organització i funcionament que va aprovar el Ple
del 21 de novembre de 1997 i posteriorment, el 29
de novembre de 1999 es van aprovar algunes
modificacions. Per tant, ja té 7 anys de vida.

Entre les seves finalitats, cal destacar les de,
• Estimular la participació i l'associacionisme dels

col·lectius de dones

• Conèixer i debatre les actuacions municipals que
contribueixen a promoure la presència de les dones
a la societat

• Funcionar com un òrgan de consulta abans que
l'Ajuntament debati i aprovi assumptes d'especial
incidència en el sector de les dones.

• Promoure i difondre les actuacions municipals que
contribueixin a convertir la igualtat de dret en igualtat
de fet

• Impulsar la coordinació, la col·laboració i la
cooperació entre associacions, entitats i institucions,
ja siguin públiques o privades, que realitzin activitats
per a la promoció de les dones

• Proposar la realització de debats i campanyes
innovadores que facin visibles les idees, la manera
de fer i la veu de les dones

Fira de la Purísima

El consell municipal de la dona instal·larà un stand a
la Fira de la Puríssima que se celebra el proper mes
de desembre on les dones representants del Consell
hi participaran donant a conèixer les seves activitats,
per tant, serà un espai obert a tothom on podreu
consultar i assessorar-vos sobre diversos aspectes que
siguin del vostre interès.

Donar la cara, no és posar-la

L'Associació EMI contra la violència familiar, està
preparant un calendari 2005 que reflectirà els valors
que defensen.

A través dels dotze mesos de l'any i, utilitzant diversos
edificis emblemàtics de Sant Boi, “l'equip de
pintores/pintors de l'entitat” expressen, mitjançant
fotografies, els valors que reclamen a la societat.
Amb aquesta iniciativa, volen recollir fons per continuar
amb els grups d'ajuda mútua per a dones i poder crear
nous grups que atenguin les necessitats dels nostres
adolescents.

Podreu veure i comprar aquest calendari a l'stand del
Consell, durant la Fira de la Purísima

IV Beca de recerca històrica:
Sant Boi al segle XX, dones
dels barris
Dins el marc de la concessió de la IV Beca de Recerca
Històrica que cada any convoca el Consell Municipal
de la Dona de Sant Boi, l'autor de l'estudi "Sant Boi
al Segle XX: dones dels barris", Jaume Soler ha
construït, mitjançant una radiografia actual i una
retrospectiva en el passat, la imatge real de la incidència
que l'aportació femenina està tenint en la millora de
les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes del
municipi.

Amb aquest estudi s'ha analitzat el paper de les dones
en la transformació i millora de la ciutat on, ja sigui a
títol individual o a través del moviment reivindicatiu i
associatiu als barris, estan aconseguint oferir múltiples
serveis d'atenció a les persones dependents o amb
carències, possibilitant que les ciutats siguin més
humanes i habitables.

Potenciant la narració en primera persona, han estat
les pròpies protagonistes les que han parlat de les
seves experiències i sensacions dins el seu treball
quotidià i, en gran part, voluntari. Aquest recull de
vivències i percepcions vitals ha permès, per una banda,
demostrar com al llarg dels anys, les dones han
representat un paper secundari públicament però
essencial a l'hora de fomentar la cohesió social i
contribuir a la millora de les condicions de vida dels
seus veïns i veïnes. Per altra banda, ha facilitat el
reconeixement de dones compromeses que, amb la
reivindicació pública de les seves capacitats, permeten
que el col·lectiu femení reforci el seu paper cabdal. La
seva autoafirmació facilita que, cada cop, més dones
agafin autoestima, s'obrin a la societat i comencin a
participar activament en els canvis socials
interrelacionant-se amb la gent del seu entorn i
involucrant-se en la vida comunitària del barri.

Què és el Consell Municipal
de la dona

Les dones han tingut i tenen
un paper important

en la transformació i millora
de la ciutat
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Can Jordana, un equipament
al servei de les persones
Properament la població de Sant Boi podrà gaudir amb
un nou equipament al servei de les persones. Es tracta
de l'edifici, que forma part del patrimoni arquitectònic,
ubicat al carrer Pi i Margall/Ebre i construït a principis
del segle XX, l'any 1911. És una edificació unifamiliar,
amb planta baixa i dos pisos, a la que se li han fet diverses
reformes, vinculada arquitectònicament a les edificacions
residencials d'estiueig que es feien a principis del segle
XX.

Va ser la residència de la família Jordana, els quals fins
els anys seixanta, van regentar una petita indústria tèxtil,
impulsada per Eusebi Jordana que la va posar en marxa
l'any 1929, amb mitja dotzena de telers. Aquesta família
forma part del nucli fundador de l'Escola Balmes (1954),
ubicada al carrer de Lluís Castells i que l'any 1962 va
crear el Cau Balmesià, com un esplai per a alumnes i
exalumnes, amb seu a Can Jordana. El Cau va actuar
com a revulsiu cultural, innovador, per a tota una generació
nascuda ja en la postguerra. Fou clausurat per ordre
governativa el juliol de 1965.

Personatges vinculats al Cau: Eugeni Jordana, Modest
Mimbrero, Jaime Pujadas, Alfred Albiol, Joan Jordana,
Miquel Puig, Climent Mirabent, Xavier Balaguer...

En aquest nou equipament s'hi ubicarà un
centre de recursos i documentació per a les
dones i un centre de recursos i documentació

de cooperació i solidaritat


