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1a moció.- “Moció per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi
al manifest elaborat per la Diputació de Barcelona i la Fede-
ració de Municipis de Catalunya per a commemorar el Dia
Internacional de les Dones.” Aquesta moció la va presentar i
subscriure inicialment el grup municipal del PSC, i es va dic-
taminar per la Comissió Informativa de Benestar i Ciutada-
nia favorablement per unanimitat dels grups municipals pre-
sents: PSC-PM, C’s i ERC-AM. El Ple municipal celebrat el
10 de març l’aprova per unanimitat.

2a moció.- La segona Moció presentada a la Comissió Infor-
mativa del 14 de maig pel grup municipal ICV-EUiA, dema-
na una nova Llei que reconegui l’avortament per la lliure de-
cisió de les dones i integrat dins de la xarxa sanitària pública”.
Al text inicial s’hi van fer comentaris i s’hi van introduir unes
esmenes a proposta del grup municipal del PSC.
S’introdueixen unes modificacions quedant el redactat de la
següent forma: 

- “Atès que aquests fets han posat de manifest les mancances
de l’actual llei de l’avortament que data del 1985. Després de
22 anys de vigència de la llei, que despenalitza l’avortament en
determinats supòsits, les insuficiències d’aquesta que ja no con-
necta amb la realitat actual i, per tant, planteja dificultats per
a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de pro-
fessionals sanitaris s’han demostrat més que sobradament.”
La proposta amb les esmenes introduïdes és aprovada amb els
vots a favor dels regidors i regidores presents pertanyents als
grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM.
Van votar en contra els grups municipals de C’s i del PP i es
va abstenir el grup municipal de CIU.

3a moció.- “Moció per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi
al manifest conjunt elaborat per les institucions públiques de
Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions, i Ajun-
taments per a commemorar el 25 de novembre, Dia Interna-
cional contra la Violència vers les Dones.” 

Cada any per aquestes dates l’Associació de Fibromiàlgia del
Baix Llobregat organitza les “Jornades Fibrobaix”, per man-
tenir informades tant als sòcies com a aquelles persones que
estan interessades a ampliar els coneixements sobre la Fibro-
miàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. 
Enguany se celebra a Cornellà de LL. Al Citilab, Centre ex-
perimental de noves tecnologies, Pl. Can Suris, s/n, el pro-
per 21 de novembre a les 16h. 
Més informació: 
Associació de Fibromiàlgia del Baix Llobregat
Can Massallera. Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat 
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h. 
Tel. 93 654 27 12  - 675 612 292
info@fibrobaix.org www.fibrobaix.org

T’INTERESSA SABER QUÈ
ÉS LA FIBROMIÀLGIA?

El Centre de Recursos i Documentació de les Dones
(CRDD) organitza en col·laboració amb la Biblioteca Jor-
di Rubió i Balaguer, tertúlies amb la finalitat de recuperar
la veu de les dones escriptores al llarg de la història. S’ini-
cia aquesta activitat commemorant el centenari del naixe-
ment de la filòsofa i feminista francesa Simone de Beauvoir
(1908-1986) comentant el seu llibre “La Mujer Rota”. Co-
ordina l’activitat la periodista Manolita Sanz. 
Dia 3 de desembre 2008-11-10 Hora: 18,30 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, carrer Baldiri Aleu, 6-8
En aquest mateix marc el dia 11 de desembre s'inaugurarà
l'exposició de l'Institut Català de les Dones sobre Simone de
Beauvoir. L'exposició es podrà visitar fins el 30 de desembre.

TERTÚLIA 
SOBRE EL LLIBRE 
“LA MUJER ROTA”
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“NOVES MASCULINITATS: 
NOVES POLÍTIQUES”

Primer de tot, vull agrair aquesta tribuna
per poder expressar una reflexió que grà-
cies a la Lluïsa Moret he anat madurant.
Fou a començament de l’estiu quan la
Lluïsa em va regalar un llibre del qual vull
fer divulgació i que sincerament crec que
enriqueix el debat polític. “Reconstruir la

identitat masculina: una necessitat política” de Daniel
Gabarró Berbegal.
Ha fet falta que passin molts anys a la història de la humani-
tat perquè la civilització actual s’assabenti que no es pot
prescindir del talent i les aportacions de la meitat de la po-
blació. La incorporació de les dones a la vida social, política
i laboral és un fet recent, si ho mirem des d’una perspectiva
històrica. En aquest terreny encara s’ha d’avançar molt si
volem aconseguir una societat realment justa i igualitària. 
És a partir d’aquí que cal iniciar una nova reflexió i que s’ha
de donar resposta a una pregunta. Amb els rols tradicionals
que tenim homes i dones, es pot aconseguir una societat
més justa? O al contrari, hem de modificar rols tan les do-
nes com els homes?
La resposta a aquesta pregunta, segons el meu parer, és que
s’ha de construir un nou model de masculinitat que entre
d’altres característiques ha de ser positiu, pacífic, pro diver-
sitat, empàtic i pro feminista tal i com diu l l‘autor del llibre
abans esmentat. 
Positiu perquè ser home ha de ser desitjable per a nens i ado-
lescents. Pacífic i no violent, perquè la violència ha de ser un
acte indigne per qualsevol ésser humà. Pro divers, perquè la
diferència és una riquesa, i empàtic perquè hem de tenir la
capacitat d’entendre els sentiments propis i d’altres. 
Si volem continuar avançant col·lectivament cap a una so-
cietat més justa i més lliure, hem d’incorporar aquesta refle-
xió sobre les noves masculinitats al debat polític i social.

José Ángel Carcelén
Tinent d’alcalde de Governança i Ciutadania

NECESSITEM NOUS 
PATRONS MASCULINS

Celebrem un nou 25 de novembre amb
una certesa: hem de continuar treballant
per eradicar la més dramàtica i colpidora
de les violències, la que pateixen les dones
pel simple fet de ser-ho. Tot i que gaudim
de marcs legals estatals i autonòmics i de
polítiques i actuacions locals que donen

resposta a les situacions de violència que es produeixen, ens
situem davant d’un fenomen molt arrelat en les estructures
i els funcionaments socials i per tant molt difícil d’eliminar. 
És absolutament necessari que a més de treballar per la pro-
tecció, l’atenció i el suport a les víctimes, ho fem per la pre-
venció de la violència masclista en tota la seves dimensions. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Boi aposta per l’e-
ducació dels nens i nenes en valors, actituds i conductes re-
lacionals que excloguin qualsevol tipus de violència.
Sempre des del treball en xarxa i la corresponsabilitat dels
agents locals i supralocals implicats (altres administracions,
educadors/es, pares, mares, entitats, institucions...).
Alhora també, encetem una línia de treball, innovadora en
molts entorns, i que té com a objectiu fonamental promou-
re canvis estructurals reals a la nostra societat. Creiem que,
per combatre de forma efectiva la violència masclista cal
que els homes, els nostres companys, s’impliquin visible-
ment en el rebuig públic d’aquest tipus de violència i alhora
converteixin la defensa de la igualtat de gènere en una rei-
vindicació pròpia i necessària per a la transformació del
món vers una societat garantista dels drets i la qualitat de
vida d’homes- ciutadans  i dones – ciutadanes. La necessitat
de nous patrons masculins més solidaris, compromesos i
conscients de la prioritat de la seva immersió en el discurs i
les actuacions dirigides a la igualtat real entre homes i do-
nes, ens obliga a mobilitzar-nos per promoure i potenciar
aquests models. 

Lluïsa Moret
Tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciutadania

COMPROMESOS AMB EL REBUIG DE LA VIOLÈNCIA, 
EDUCACIÓ EN VALORS NO VIOLENTS I HOMES

REPTES D’AQUEST 25 DE NOVEMBRE
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El CCiiccllee  ddee  MMiiccrrooccoonnffeerrèènncciieess JJoovveenn--
ttuutt,,  GGèènneerree  ii  MMeerrccaatt  ddee  TTrreebbaallll orga-
nitzat des de les Regidories d’Infància,
Adolescència i Joventut i Polítiques per
a la Igualtat de Gènere i Nous Usos del
Temps de l’Ajuntament de Sant Boi,
s’ha realitzat en el marc del Projecte
ddoonneess  jjoovveess  ii  pprreeccaarriieettaatt  llaabboorraall  i ha
comptat amb quatre conferències que
s’han desenvolupat durant el mes d’oc-
tubre passat.
Aquest cicle s’ha centrat en donar vi-
sibilitat a les discriminacions que pa-
teixen les dones en el mercat de treball.
Discriminacions que es veuen agreu-
jades, en el cas de les dones joves, amb
una doble vessant, per raó de gènere i
d’edat. I inclús triple si ens referim a
les nouvingudes o les que pateixen al-
guna discapacitat.
Així doncs, s’ha tractat el tema de la
discriminació en el sentit més ampli,
discriminació salarial, professions
masculinitzades, millor valorades so-
cial i econòmicament i professions fe-
minitzades, menys valorades, segrega-
ció vertical en els
centres de treball,
és a dir, homes
amb càrrecs de
poder i de deci-
sió, i dones ocu-
pant càrrecs de
suport. També
s’ha tractat el co-
negut sostre de vidre, pel qual les do-
nes tenen moltes més dificultats, so-
cialment imposades, per accedir a certs
llocs de responsabilitat. En canvi, els
nivells de formació són més alts en les
dones que en els homes: estan sobre-
qualificades per les tasques que fan i
pel sou que cobren. 
Al mateix temps, s’han tractat temes
dels que no se’n parla massa sovint i
que afecten les dones: ens referim a
l’assetjament per raó de sexe i l’asset-
jament sexual.
Però una de les discriminacions més

clares i que ha existit al llarg de la his-
tòria és la manca de reconeixement
que han tingut i tenen les feines atri-
buïdes a les dones degut a la divisió se-
xual del treball. Les tasques de cura i
domèstiques, imprescindibles en una

societat són conside-
rades sense valor pel
sol fet que no es re-
muneren. Això, ha su-
posat, amb la incor-
poració ja visible de
les dones al mercat de
treball, la coneguda
doble presència, és a

dir, la presència de les dones al mercat
de treball i a les tasques domèstiques.
És per això que, sovint, es dóna el que
coneixem com una relació ‘dèbil’ de
les dones amb el lloc de treball i en can-
vi no es dóna en els homes degut a que
els canvis familiars al llarg del cicle vi-
tal, com ara tenir cura de criatures o
tenir cura de persones grans, són res-
ponsabilitats que acaben recaient so-
bre les dones i que impedeixen una
continuïtat i una dedicació al lloc de
treball, tal i com està contemplada: una
relació de plena disponibilitat, com la

que  fins ara han tingut els homes, per-
què ja hi havia qui s’ocupava de les tas-
ques de cura i d’intendència.
La doble presència impedeix a les do-
nes tenir temps personal. Segons da-
des de l’enquesta Ús del temps (2002-
2003) de l’IDESCAT, per cada dues
hores diàries que dediquen els homes
a les tasques domèstiques, les dones en
dediquen cinc. És per això que no no-
més parlem de conciliació de temps fa-
miliar i laboral sinó dels nous usos del
temps que incorporen el temps fami-
liar, el laboral, el comunitari i el per-
sonal. En una societat igualitària el re-
partiment del treball domèstic ha de
ser igual entre homes i dones.
És veritat que el nou marc legal ha anat
avançant cap a la igualtat de les dones
i els homes, però queda molta feina per
fer, per aconseguir la igualtat real i per
acabar amb les discriminacions que hi
ha encara actualment.

Laia Papiol 
Agent d’Igualtat
Unitat de Polítiques per a la Igualtat
de Gènere i Nous Usos del Temps

4 NOVEMBRE 2008

DONES JOVES: 
DOBLE PRESÈNCIA I DOBLE DISCRIMINACIÓ

Per cada dues hores
diàries que dediquen 
els homes a les 
tasques domèstiques,
les dones en dediquen
cinc.

Un moment de la intervenció de la doctora en Sociologia per la UAB, Sara Moreno sobre
la doble desigualtat de les dones joves 
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La Plataforma Catalana de Suport a la
Ruta Pacífica organitza pel proper 21 de
novembre a Barcelona, en el marc de la
commemoració del Dia Internacional de
la No Violència contra les Dones, un acte
amb la projecció del vídeo Un asunto de
miedo i la presentació del llibre Las vio-
lencias contra las mujeres, centrats en la
situació que es viu a Colòmbia, marcada
pel conflicte armat, un conflicte que es
manifesta amb violència contra les dones.
La Plataforma aposta per una propos-
ta feminista i pacifista per a la resolu-
ció del conflicte armat colombià. Amb
l’elaboració d’aquest vídeo i d’aquest

llibre desitgen compartir les reflexions
i pràctiques de resistència de les dones
contra la violència.

Les entitats santboianes Fòrum per la
solidaritat//Centre de Recursos i Do-
cumentació per la Solidaritat i l’Ajun-
tament són coorganitzadores de l’acte.
Totes les persones que vulguin assistir-
hi es farà una sortida conjunta des de
Sant Boi a les 18 h.

Dia 21 de novembre 08
Hora: 19 h
Lloc: CCCB. Carrer Montalegre, 5.
Barcelona
Contacte:
rutapacificiamujer@yahoo.es
tel. 93 318 34 25  93 635 12 00 �
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La crisi política, econòmica i social dels
anys 80 a El Salvador, va  derivar en una
forta pobresa, marginació i exclusió als 90.
“L’Estat mínim” en l’àmbit econòmic i so-
cial es va convertir en un “Estat màxim”
en matèria penal i política. És en aquesta
situació quan apareixen les Maras, un mo-
viment que reacciona de manera violen-
ta contra l’Estat i la societat benestant per
considerar-los responsables de la seva con-
dició de persones marginades.
La violència de les Maras –en alguns ca-
sos extrema- té el seu origen al bressol d’u-
na societat injusta, sense experiència de-
mocràtica on la violència armada, fins feia
pocs anys, era un element quotidià pro-
ducte de la guerra freda civil (1980-1992)
i es trobava integrada a la trama social.
Mara Salvatrucha, MS-13 i MS són noms
amb els que es coneixen aquestes agrupa-
cions de joves, la seva majoria salvadoren-
ques que, amb abundants tatuatges al ros-
tre i cos, gesticulen amb les mans el seu
propi llenguatge. Porten a terme accions
violentes amb una total manca de com-
passió que els fa capaços de colpejar i mu-
tilar fins la mort a les seves víctimes, ja si-
guin infants, gent gran, dones o homes.

Aquestes tribus urba-
nes han començat a re-
tornar als Estats Units
després del 2001, crei-
xent fortament amb la
incorporació d’emi-
grants d’altres països
d’Amèrica Llatina com
Hondures, Mèxic,
Equador, Guatemala i
Nicaragua. 
Es calcula que les Ma-
ras tenen uns 10.000
membres als Estats
Units i al voltant de
70.000 a Centramèri-
ca i Mèxic. Altres fonts
asseguren que podrien
rondar els 200.000 a
tota l’àrea d’Amèrica
Central i alerten sobre la presència en els
darrers anys de dirigents a Espanya i d’al-
tres països d’Europa.
El fenomen de les Maras s’ha convertit en
mercaderia i la violència, el delicte i la por
són notícies mediàtiques d’alta rendibili-
tat. La premsa difon imatges estereotipa-
des recollides de “fonts oficials” i trans-

met el discurs d’odi
de la classe política i
empresarial que, d’u-
na manera maliciosa,
predisposen a sectors
de l’opinió pública
contra els infants del
carrer o les tribus ju-
venils, creant el clima
propici per a l’aplica-
ció de mesures repres-
sives i polítiques de
tolerància zero, com
la petició de més pre-
sons, major tipifica-
ció de delictes, reduc-
ció de l’edat penal ju-
venil i condemnes
més llargues. Aques-
tes mesures, denun-

ciades per organitzacions de drets hu-
mans, en certs casos alimenten una rea-
litat encara més perillosa: execucions ex-
trajudicials i sumaries per grups d’exter-
mini o esquadrons de la mort.

Lídia Zabalza
Tècnica de Promoció Cultural �

LES MARAS,

Abundants tatuatges 
al cos i al rostre els
identifiquen

TEIXINT RUTES A LA RUTA: UNA PROPOSTA 
FEMINISTA DAVANT EL CONFLICTE ARMAT COLOMBIÀ

PAÏSOS D’AMÈRICA LLATINA

AGRUPACIONS DE JOVES VIOLENTS A DETERMINATS 

Dones de Sant Boi en la Marxa per la Pau
que va tenir lloc l’any passat a Barcelona
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Avui, Dia Internacional contra la Violèn-
cia envers les Dones, les institucions públi-
ques de Catalunya, el Govern de la Gene-
ralitat, les diputacions, l’Ajuntament de
Sant Boi i altres ajuntaments, volem ex-
pressar el nostre condol per la mort de
Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàti-
ma, Federica, Diana Gisela, Fuensanta i
una nena de 6 anys.
Víctimes de la violència masclista a Cata-
lunya aquest any 2008. Una violència
que, a més d’atemptar contra els drets fo-
namentals de les dones, la seva autono-
mia i llibertat, constitueix un atac frontal
contra els fonaments de qualsevol socie-
tat, i minva la integritat individual i
col·lectiva de totes les persones que la in-
tegren.
Volem, també, renovar públicament el
nostre compromís quotidià en l’eradica-
ció d’aquesta violència, al mateix temps
que volem transmetre un alè d’esperança
atès que, malgrat la persistència de la vio-
lència en la nostra societat i en la vida de
les dones, avui gaudim de noves eines que
els reconeixen més drets i comptem amb
més instruments per fer front a aquesta
problemàtica.
L’aprovació per unanimitat per part del
Parlament de Catalunya, el passat mes
d’abril, de la Llei del Dret de les Dones a
Eradicar la Violència Masclista, una llei in-
tegral sorgida de la participació i expe-
riència de les mateixes dones que han vis-
cut situacions de violència, així com dels
grups de dones, partits polítics i agents
socials implicats en aquest greu problema
social, representa un importantíssim pas
endavant en el seu abordatge.
Per tot això, les institucions públiques de
Catalunya continuem expressant :
La nostra condemna a totes les manifes-
tacions de la violència masclista, ja que es
tracta d’un atemptat contra els drets hu-

mans i, com a tal, ha de ser considerat so-
cialment intolerable.
Els nostres esforços vers la sensibilització i
detecció de qualsevol situació de violèn-
cia contra les dones. En aquest sentit, re-
sulta essencial continuar generant estra-
tègies educatives allunyades dels estereo-
tips sexistes, treballar en la prevenció de la
problemàtica, de manera especial, amb la
població jove, així com potenciar el paper

pedagògic dels mitjans de comunicació
social.
La necessitat de continuar avançant en la
implantació de la perspectiva de gènere i
de les dones per tal que aquestes puguin
gaudir plenament dels seus drets de ciuta-
dania, tot avançant en el foment de la seva
participació en les polítiques públiques.
La prioritat de seguir treballant per aten-
dre totes les dones que pateixen violència
i els seus fills i filles, esmerçant tots els re-
cursos necessaris.
La importància de millorar els meca-
nismes de coordinació, col·laboració i
cooperació entre tots els àmbits pú-
blics i privats competents i responsa-
bles respecte l’abordatge de la violèn-
cia contra les dones.
Finalment, encoratgem a totes les dones
que es trobin en qualsevol situació de vio-
lència masclista que reclamin tot l’ajut
que necessitin. Demanem a tota la socie-
tat la tolerància zero davant de qualsevol
manifestació d’aquesta violència. És un
problema de totes i tots.

EDUQUEM EN LA NO VIOLÈNCIA

Del 3 al 29 de juny del 2008 es va po-
der visitar a la plaça de l’Ajuntament
l’exposició “Violència: tolerància zero”
de la Fundació La Caixa.
El nombre de persones que l’ha visitat
al llarg dels 27 dies ha estat de 5.401,
entre públic general i visites guiades:
una mitjana de 200 visitants per dia.  
Les visites guiades han aplegat un total
de 1.934 persones, que representen el
35’8% del total de visitants. Per altra
banda s’han realitzat 96 visites comen-
tades: 74 a escoles i centres educatius,
21 a diferents associacions i entitats, i 1

visita comentada. Van acudir a veure
l’exposició 18 associacions i 18 escoles. 
Diverses persones en situació de vio-
lència van demanar ajuda i suport. Van
rebre el corresponent assessorament
sobre els recursos que hi ha a Sant Boi
per atendre-les.
Una enquesta de valoració de l’exposi-
ció que es va realitzar en el mateix lloc
dóna, entre altres dades, que un 72%
dels i les visitants la valoren “molt bé” i
encoratgen a l’obra Social de La Caixa
a portar a terme més iniciatives socials
d’aquest tipus.

Més de 5.000 persones van visitar l’exposició
“Violència: tolerància zero”

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE  2008
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS
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Programa d’actes

Dissabte 22 de novembre
Commemoració del Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones

Lloc: Plaça del Mercat de la Muntanye-
ta
Hora: 10h - 14h
10h Elaboració de missatges en contra de
la violència masclista
12h Animació infantil a càrrec de PPaanneett--
ttoonnee  BBrrootthheerrss
13h Lectura del manifest a càrrec de l’Al-
calde, Jaume Bosch
13:30h Lectura de textos en contra la vio-
lència masclista

Dilluns 24 de novembre
Jornada oberta al públic en general

Lloc: L’Olivera (plaça Montserrat Roig)
Hora: 18h -20h
18h Programa d’Atenció Policial a les Do-
nes que pateixen violència masclista, a cà-
rrec d’Alba Garcia, Directora del Progra-
ma de Seguretat contra la Violència Mas-
clista. Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació. Generalitat
de Catalunya.
19h Espectacle en contra la violència
masclista a càrrec del grup de dones del
taller de Lectura dramatitzada del
CRDD.

Dimarts 25 de novembre
Matí
Jornada per a professionals i estudiants
de l’etapa d’educació secundària obliga-
tòria: ‘Eduquem en la no Violència’
Lloc: Cal Ninyo (Carrer Major, 43)
Hora: 9,30h - 13,30h
Programa de la jornada:
9:30h Recepció i inscripció

10h Presentació de la Jornada a càrrec de
la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciuta-
dania i Regidora de Polítiques per a la
Igualtat de Gènere i Nous Usos del
Temps, Lluïsa Moret.
10:15h Taula Rodona: Com educar i so-
cialitzar per prevenir la violència masclista
en els i les adolescents
Ponents: Judit Rifà. Educadora. Coedu-
cació i Nous valors
Santiago Luque. Psicòleg. Fundació AGI
(Assistència i Gestió Integral). Cap a una
nova masculinitat.
11h Pausa cafè
12h Taller participatiu: Projecció d’un ví-
deo. Taller obert al jovent.

Tarda
Manifestació a Barcelona del Dia Inter-
nacional contra la Violència envers les Do-
nes
Per a totes les dones i entitats del Consell
Municipal de les Dones. Sortida des de
Sant Boi, FFGC, 17,30h.

Dijous 27 de novembre
Acte intern per a les persones del col·lec-
tiu SUMA
15,30h Xerrada sobre Violència de Gè-
nere
Organitza: Col·lectiu SUMA
Lloc: Fundació Marianao

Dissabte 29 de novembre
Teatre: Coses de parella?
Lloc: Cal Ninyo
Hora: 20h
Es tracta d’una obra de teatre a càrrec de
la companyia barcelonina Taller 22 que
posa de manifest el greu problema de la
violència masclista en totes les seves ma-
nifestacions, posant d’exemple la relació
d’una parella jove i el paper del seu en-
torn a l’hora de no visibilitzar-la.
Al llarg d’una hora d’interpretació tea-
tral s’aprofundeix sobretot en l’entorn
de les relacions abusives en parelles jo-
ves. Es converteix en una acció preven-
tiva.

Sinopsi
La Marta i el Pere es coneixen de sem-
pre, i ara, comparteixen pis. El Pau i la
Sílvia són parella des de fa 7 anys i aca-
ben de trobar pis per anar-hi a viure. L’a-
partament, escollit estratègicament pel
Pau, comparteix replà amb el del Pere i
la Marta.
La primera casualitat de la història por-
ta el Pau a marxar a la Xina un mes. Al
seu retorn es troba amb una situació que
el desborda: la Sílvia, ha posat la casa al
seu gust, i a més ha travat una estreta
amistat amb el veí i la veïna, a qui ell no
suporta. En un equívoc inesperat, el Pere
s’adona de com el Pau tracta la Sílvia i
per casualitat perilla el seu ascens labo-
ral.
Aquest, insegur pels equívocs inesperats
i per l’evident evolució de la seva com-
panya, carrega contra qui més estima.
Mentrestant però, la Sílvia, també fa el
seu propi viatge, un viatge pel món dels
sentiments i les emocions, que porta a
un desenllaç incert que ens fa descobrir
una història plena de passions i desil·lu-
sions.�

25 DE NOVEMBRE: 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Manifestació 2007 contra la violència vers
les dones, dia 25 de novembre.
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El departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat va organitzar els passats
dies 6 i 7 de novembre les primeres
Jornades Internacionals sobre gènere,
Seguretat Pública i Violència Masclista
en commemoració del 25 de novem-
bre, “Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones”.
La Policia Local de Sant Boi va par-
ticipar en aquestes jornades explicant
el model d’atenció que ofereix a la
ciutadania en l’Oficina d’Atenció

(OAC), en el marc de la taula rodona
sobre Diferents models d’atenció poli-
cial en la violència masclista.
La ponència la va presentar l’inspec-
tor en Cap del Servei Local de
Seguretat de la Policia Local, Albert
Vilatarsana. En la seva intervenció va
remarcar que el servei ha d’estar ben
estructurat i equitatiu, però, sobretot,
“es tracta d’oferir un servei amb quali-
tat humana i d’acollir a les dones vícti-
mes de violència sense agreujar més la
seva situació”.

La sociòloga i profes-
sora de la UAB, Judith
Astelarra va impartir la
lliçó inaugural del curs
2008-2009 de la
UNED a Sant Boi, el
passat 28 d’octubre a
l’Olivera,  sota el títol
“Género y Cohesión
social”
En síntesi, Astelarra es
va centrar en explicar
les desigualtats entre gèneres en totes
les societats a partir de quatre nivells:
• La biologia secundària (el cos)
• La identitat personal (feminitat i

masculinitat)
• Els rols socials (divisió sexual del

treball)
• Els àmbits socials
La cohesió social és la capacitat d’una
societat per mantenir estabilitat a tra-
vés de l’equilibri entre conflictes, ori-
ginats per desigualtats i confronta-
cions i consens a partir dels valors
compartits i els acords assolits.
La societat moderna ha atorgat una
dimensió de gènere als àmbits socials:
• Públic: Estat, mercat i societat civil  

• Privat: la família que produeix els
serveis de cura sense els que no exis-
tiria l’actual societat ni hauria cohe-
sió social.

En els darrers anys s’han implementat
actuacions i polítiques per corregir les
desigualtats entre gèneres. Aquest fet
comporta confrontacions ja que es
tracta de redistribuir privilegis. Però
alhora també és necessari sortir de la
dicotomia entre els àmbits socials,
per garantir que continuï existint la
cohesió social. Això suposa fer pro-
jectes compartits per tota la societat
per construir una nova forma d’orga-
nització social.

8 NOVEMBRE 2008

SANT BOI PARTICIPA A LES I JORNADES 
INTERNACIONALS SOBRE GÈNERE, SEGURETAT PÚBLICA I VIOLÈNCIA MASCLISTA

LES DESIGUALTATS ENTRE GÈNERES, 
TEMA CENTRAL DE LA CONFERÈNCIA 
INAUGURAL DEL CURS 2008-2009 DE L’UNED

L’inspector Albert Vilatarsana, primer per
l’esquerra, en un moment de la seva inter-
venció

LA LLIBRERIA
LA PLANA 
ES TRASLLADA 
AL CARRER DE
FRANCESC MACIÀ

La històrica llibreria La Plana que
durant 35 anys ha prestat els seus ser-
veis des del núm. 36 del carrer La
Plana ara s’ha traslladat al núm. 6 del
carrer de Francesc Macià des d’on
continuarà treballant per la difusió de
la cultura i el coneixement al servei de
la seva clientela.

LA BOTIGA 
TOT NATURAL 
ES TRASLLADA 
AL CARRER DE 
LA RIERA BASTÉ

La botiga d’alimentació ecològica,
teràpies i cultura alternativa Tot
Natural ha inaugurat un nou local en
el núm. 16 del carrer de la Riera
Basté. El canvi d’ubicació respon a
l’objectiu de poder ampliar els pro-
ductes i serveis que fins ara oferia al
carrer de Jaume I i així donar un
millor servei a la ciutadania.

Luis Pérez, tinent d'alcalde, Jaume Bosch, alcalde, Judith As-
telarra i el director de l'Uned, Carlos Martínez.
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El 25 de novembre tindrà lloc a Cal
Ninyo una jornada per a professio-
nals i estudiants d’educació secundà-
ria obligatòria, sota el títol ‘Eduquem
en la no Violència’. En la taula rodo-
na Com educar i socialitzar per preve-
nir la violència masclista en els i les ado-
lescents, hi participaran com a ponents
l’educadora Judit Rifà que tractarà
sobre Coeducació i Nous valors i el psi-
còleg Santiago Luque que parlarà sobre
les noves masculinitats..
En aquest marc de debat i amb la idea de
donar a conèixer experiències sobre acti-
vitats fetes als instituts i escoles referides
a la visibilització de les dones i com edu-
car en nous valors, la professora de Ma-
temàtiques de l’IES Joaquim Rubió i Ors,
Pura Fornals, ens explica una experièn-
cia que es va dur a terme el curs passat i
que volem recomanar com una bona
pràctica.

Experiència a 
l’IES Joaquim Rubió i Ors
Un grup d’alumnes del 1r de batxillerat
de ciències socials de l’IES Joaquim Ru-
bió i Ors, van preparar i representar l’o-
bra de teatre “Matemàtica és nom de

dona”. El text, tret del llibre de Susana
Mataix del mateix nom, reflecteix les di-
ficultats que vuit dones científiques te-
nen al llarg de les seves vides per poder
estudiar i treballar en allò que més els
agradava.
La feina prèvia d’investigació que van fer
les alumnes, va permetre descobrir situa-
cions que avui reconeixem com violèn-
cia de gènere. Es tractava d’un treball
multidisciplinar, a més de fer un repàs a
la història i els costums de cada època, el
disseny del vestuari, fet per les alumnes i
les seves famílies, va donar un toc de re-
alisme a la presentació de l’obra.
En el text trobem exemples del tracte di-
ferenciat que han rebut les dones, com el
d’Hipatia (s. IV) que va morir apedrega-
da pel fet de ser dona i tenir interessos

científics. També queda palès que
al segle XVIII a les dones se les pre-
sentava com a la muller d’un per-
sonatge conegut i mai com a ma-
temàtiques o científiques. 
Ja al segle XIX, trobem exemples
de dones que s’han de casar per ob-
tenir el permís per poder estudiar i
ni així aconsegueixen entrar a la
universitat. D’altres que, tot i el per-

mís patern, poden estudiar però sense
dret a examinar-se i acaben treballen a la
universitat però sense sou, fent constar
que substitueixen un home. Trobem tam-
bé dones que van haver de signar amb
pseudònims els seus treballs, fent-se pas-
sar per homes, i així poder presentar els
seus articles científics. 
I, sabeu per què no hi ha Premi Nobel de
Matemàtiques? Doncs perquè Alfred No-
bel es va enamorar d’una d’aquestes do-
nes, que sortia amb el matemàtic més fa-
mós de Suècia, i  no estava disposat a do-
nar un premi al seu rival.
Per sort totes elles van trobar la compren-
sió i complicitat d’algun home instruït
que no va permetre que aquell coneixe-
ment es perdés i ara podem gaudir dels
seus llegats. �

COM EDUCAR I SOCIALITZAR 
PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’Institut Català de les Dones i el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat han
elaborat la GGuuiiaa  ddee  CCooeedduuccaacciióó  ppeerr  aallss
cceennttrreess  eedduuccaattiiuuss::  ppaauutteess  ddee  rreefflleexxiióó  ii  rree--
ccuurrssooss  ppeerr  aa  ll’’eellaabboorraacciióó  dd’’uunn  pprroojjeeccttee  ddee
cceennttrree amb l’objectiu d’oferir pautes i re-
cursos per a l’elaboració de projectes co-
educatius. Les autores del llibre són
Montserrat Roset, Eugènia Pagès, Mirta
Lojo i Esther Cortada.
Encartada en aquest llibre es distribueix
també una fitxa lingüística feta per la fi-

lòloga Eulàlia Lledó sota el
títol “Receptes per visibilit-
zar les dones en l’àmbit de
l’educació” amb recomana-
cions pràctiques per evitar
el sexisme a la llengua en
aquest sector.
El llibre aporta exemples,
experiències, bones pràctiques, marcs
conceptuals i continguts per incorporar
a la docència els referents culturals i his-
tòrics de l’entorn, reconèixer als currícu-

lum la perspectiva de gène-
re i de les dones i el liderat-
ge femení que hi ha hagut
en determinades àrees del
coneixement.
Coeducar significa superar
les relacions de poder que
supediten un sexe a l’altre,

incorporar les realitats i la història de les
dones i dels homes per poder actuar en
igualtat i reconèixer alhora les diferències
pròpies de cada gènere. �

GUIA DE COEDUCACIÓ 
PER ALS CENTRES EDUCATIUS
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Des de la Secretaria de Polítiques Familiars
del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya s’impulsen
projectes dirigits a donar suport universal a les famílies amb infants.
Amb aquesta perspectiva i des del passat 27 d’octubre, Generalitat i
Ajuntament, han posat en marxa a Sant Boi Minuts Menuts, un ser-
vei de guarda de nens i nenes de 0 a 3 anys per permetre als pares i
mares disposar de temps per fer aquelles gestions o activitats que en
companyia del nen o nena es tornen més complicades.
Se'n poden beneficiar totes les famílies empadronades o que tre-
ballin al municipi, amb infants al seu càrrec.
El temps màxim de permanència d’un infant al servei és de 3
hores diàries, 2 dies per setmana.
Els pares i mares han de portar el material necessari per a la cura
de l’infant (bolquers, roba...)
El preu del servei és d’1 euro per hora que s’abona en el moment
de recollir l’infant.
L’horari és de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30h i dissabtes de
10 a 13h, al CEIP Josep Maria Ciurana, carrer Manuel de Falla,
2. Barri Molí Nou Ciutat Cooperativa.
L’ocupació màxima és de 10 places 
Més informació: 93 635 12 00 ext. 156

Cursos de formació ocupacional
L’Ajuntament i l’empresa municipal Coressa organit-
zen per a dones que es troben a l’atur, 6 cursos gra-
tuïts de formació. Són els següents:
• Gestora de magatzem.
• Auxiliar d’ajuda a domicili.
• Cuinera, adreçat a dones nouvingudes.
• Auxiliar d’infermeria en geriatria, adreçat a dones

nouvingudes. 
• Monitora de lleure.
• Conductora d’autobús.
Està previst que la major part d’ells comencin a finals
de novembre excepte el curs de conductora d’autobús
i monitora de lleure que es preveu el seu inici pel mes
de febrer 2009.
Les classes són de dilluns a divendres, d’entre 4 i 5
hores diàries.
Per a més informació: Coressa. Tel 93 6529830

Cursos de 
defensa personal 
L’associació Sant Boi Shotokan ha proposat a les enti-
tats que formen part del Consell Municipal de les
Dones realitzar el proper mes de febrer cursos de
defensa personal per a dones. 
Les propostes temàtiques són les següents:
Defensa personal
Horaris: dilluns, dimecres i divendres, matí (entre les
9.30 i les 12.30) i primera hora de la tarda (15.30-
16.30).
Lloc: Gimnàs Elite, carrer La Plana de Sant Boi o bé
a les seus de les associacions interessades.
Cada sessió té una durada d’1 hora i se’n poden fer
vàries del mateix tema durant una mateixa setmana. 
Bloc de 4 sessions
• Setmana del 2 al 6: Introducció a la defensa perso-

nal. Coneixement i usos del propi cos.
• Setmana del 9 al 13: Com treure el màxim partit de

nosaltres mateixes.
• Setmana del 16 al 20: Defensa’t ajudada pel que
portes al damunt.
• Setmana del 22 al 26: Aprendre a caure pot ser la

millor defensa.
• Preu: 20 euros per persona, el bloc de 4 sessions. Si
es fa al gimnàs. 
S’ofereix la possibilitat de fer-se sòcia, per un mes,
sense quota d’inscripció, i poder aprofitar així les
altres instal·lacions (bicicletes, màquines, sauna) en la
resta d’horaris.
Per a les membres de les associacions, el cost és de 16
euros per persona, el bloc de 4 sessions.
Més informació: info@santboishotokan.com
asocsantboishotokan@yahoo.es

El passat, 25 d’octubre, Cultura Viva va celebrar el seu 10è
Aniversari. L’acte va servir per aplegar membres fundadors,
socis, sòcies i persones de l’entitat. Es va llegir un recull dels
premis literaris de Sant Jordi dels últims 10 anys, que l’entitat
ha atorgat i es va veure un vídeo commemoratiu. 
Al llarg del curs, hi ha previstes altres activitats relacionades
amb el 10è aniversari, com exposicions bimensuals, i una festa
per a socis, sòcies i participants, que tindrà lloc el proper mes
d’abril en el marc de la setmana cultural de l’associació.

10 ANYS DE 
“CULTURA VIVA”

MINUTS MENUTS, 
UN ESPAI DE GUARDA D’INFANTS
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Tal i com ja vàrem informar a la revis-
ta Dones 29, la periodista Maite Fari-
ña  va ser la guanyadora de la cinque-
na beca de recerca amb el treball sobre
les dones i la vida quotidiana dels anys
1931-1945. 
En aquesta segona entrega de difusió
de la investigació fem esment de qua-
tre testimonis de santboianes que ex-
pliquen les seves vivències d’aquella di-
fícil època.

Posar un plat a taula cada dia
Una de les dificultats amb que es va tro-
bar la població civil va ser l’escassetat de
productes i els preus elevats. La pobrís-
sima dieta que consumien es compen-
sava per la gran imaginació d’aquestes
fantàstiques cuineres, que utilitzaven
productes fins aleshores poc corrents,
com les guixes o el pa de blat de moro. 

La dona lluitadora davant 
la repressió franquista
En els primers anys del franquisme,
moltes santboianes van viure pendents
de les seves i dels seus familiars reclo-
sos. Teresina Mateu explica que van de-
tenir al seu pare i a la seva sogra i van
estar sis mesos als calabossos de l’Ajun-
tament.  “Quan van sortir -diu la Tere-
sina- les dones de la Falange em van ve-

nir a buscar per castigar-me. Havia de
netejar tota la merda que havien deixat
els soldats a l’Ateneu Familiar i Santboià.
Sinó, li rapaven el cabell. Em van sortir
pupes a la boca del fàstic que em va fer
aquella pudor insuportable..””

Per casar-se i cuidar 
de la família, les noies 
no necessitaven estudis
Les noies solien estudiar en aules sepa-
rades del nois i la seva formació es com-
pletava amb classes de costura. Com
recorda l’Àngela Alentorn “La majoria
de noies deixaven els estudis als 14 anys,
però a la mama li va semblar que apren-
dria més si em quedava fins els 16. Quan
van considerar que ja sabia llegir, escriu-
re i de números, vaig haver d’anar a la
fàbrica”

El treball de les dones 
a les fàbriques, indispensable 
per sobreviure
“Tota la família treballava a Can Güell-
Comenta la Pepita Pons- Ens passaven
un lot cada mes: hi havia sucre, farina...
No era una gran quantitat però s’agraïa.”   
Durant la 2ª Guerra Mundial moltes
dones van treballar amb material de
guerra, altament tòxic, a canvi d’un sou
més alt. �

LA PERIODISTA MAITE FARIÑA 
RECULL LES PRIMERES VEUS 
DE DONES SANTBOIANES ENTRE 1931 I 1945

LES BEQUES DE
RECERCA SOBRE LES
DONES SANTBOIANES 

A punt de celebrar els 10 anys de la cre-
ació de les beques de recerca sobre les
dones santboianes, la Comissió d’his-
tòria del Consell de les Dones fa un
breu recordatori de les temàtiques que
s’han elaborat i les persones guanyado-
res. Ara s’està treballant amb la VI beca
atorgada l’any 2007

I Beca - 1999. Dones del segle XIV al
XVI. Júlia Miquel. Publicada
A partir de la documentació original
del l’Arxiu Parroquial de l’Església de
Sant Baldiri, la Júlia fa un inventari de
les dones que surten als documents i
els fets que amb elles s’associen. 
II Beca - 2000. Dones del segle XX:
Experiències viscudes. Visions del cos
femení. Sònia Guerra. Publicada. 
La Sònia va preguntar a un grup de do-
nes de totes les edats, aspectes concrets
i dirigits cap a la visió que cadascuna
d’elles tenia sobre el seu propi cos. 
III Beca - 2001. Montserrat Vilajoliu.
No es va finalitzar
IV Beca – 2003. Dones dels Barris.
Associacionisme femení al segle XX.
Jaume Soler. Publicada. 
En Jaume va entrevistar a un gran
nombre de dones membres d’associa-
cions lligades als casals de barri i a les
polítiques del seu moment.
V Beca – 2004. Sant Boi entre 1931
i 1945: les dones i la vida quotidiana.
Maite Fariña. En procés de publicació.
A partir d’entrevistes a dones de certa
edat, la Maite s’apropa a una època que
encara fa mal: República, guerra civil
i primera postguerra. 
VI Beca – 2007. Arqueologia de Sant
Boi i gènere: la cultura material femeni-
na a l’antiguitat. Josefa Huertas. En curs.

A partir de l’arqueologia i la cultura
material es pretén fer evidents les pet-
jades de les dones. La Josefa està fent
un treball minuciós, buscant objectes
associats a les dones de l’antiguitat.�

Fotografia de Clotilde Fe-
rrés feta al corral de casa
seva. 

Malgrat la duresa de la vida,
també tenien alguns mo-
ments d’esbarjo.

Fotografia de Carme Tost

Fotografia de Rosa Martí. Obre-
res de la fàbrica de Can Dubler. 
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