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Fina Méndez Higuero
advocada

M olts us preguntareu per què cal 
secundar una vaga feminista si 

en l’actualitat les dones tenim els 
mateixos drets que els homes perquè 
podem votar, estudiar i treballar 
(entre altres coses), i és cert, però no 
en les mateixes condicions. Si no 
hagués estat per les reivindicacions 
feministes del passat no hauríem 
conquerit drets tan bàsics. Però tot i 
que el feminisme ha avançat molt, no 
és menys cert que encara no hem 
arribat a una igualtat real i efectiva i 
que ens falta molt camí per recórrer.

Actualment vivim en una societat 
masclista que no es reconeix com 
a tal, precisament perquè hem anat 
avançant en igualtat. És molt comú 
sentir comentaris o comparar els 
drets de les dones actuals amb els 
del passat, o comparar els drets que 
tenim en aquest país amb altres on 
encara hi ha greus discriminacions 
per raó de sexe. Però avançar no vol 
dir arribar i per això hem de continuar 
reivindicant el dret a la igualtat de 
gènere, perquè a més, entre altres 
coses, és un dret fonamental garantit 
per la Constitució en el seu article 
14.

Però per arribar a aquesta igualtat real 
de drets, necessitem inexorablement 
que tota la societat s’hi impliqui, i 
especialment els homes. No cal dir 
que el feminisme no està en contra 
dels homes, sinó al contrari, neces-
sitem els homes al nostre costat per 
canviar les coses i per això és neces-
sària l’educació. És primordial que 
la igualtat de gènere formi part del 
sistema educatiu per normalitzar-la 
entre nens i joves.

Cada vegada que el feminisme 
avança, sorgeixen les veus dis-
crepants d’alguns privilegiats que 
intenten fer-nos retrocedir en drets. 
Per aquest motiu hem de reivindicar 
amb més força encara el dret a la 
igualtat, perquè una dona no hagi de 
treballar 418 dies per cobrar el que 
un home cobra en 365, perquè deixi 
d’augmentar la xifra de la vergonya 
per assassinats masclistes de dones, 
perquè puguem treballar sense ser 
discriminades per ser mares, perquè 
la corresponsabilitat sigui un fet i les 
cures deixin de recaure principalment 
sobre nosaltres, perquè puguem tren-
car aquest sostre de vidre que ens 
impedeix assolir les nostres metes, 
perquè les nenes i dones deixem de 
ser víctimes de tràfic de persones 
per ser explotades sexualment, per 
eliminar els matrimonis infantils, la 
mutilació genital femenina i la pobre-
sa de les dones.

En definitiva, per garantir la igualtat 
de drets i oportunitats de totes les 
dones i per seguir avançant en drets, 
hem de sortir al carrer i alçar la veu, 
perquè si ens aturem nosaltres, 
s’atura el món.

divendres, 
8 de Març
a les 10 del matí, 
a la plaça de sant 
Francesc
Inici de la ruta 
“Els carres tam-
bé són nostres”.
a dos quarts d’1 
del migdia, a la 
plaça del Blat
Lectura del 
manifest.
a la 1 del migdia, a 
la plaça de la Zeta
Vermut.
a les 2 del migdia, a 
la plaça de la Zeta
Dinar al Casal 
Popular La Turba 
(calia inscripció 
prèvia).
a les 5 de la tarda
Sortida cap a la 
manifestació uni-
tària del Camp 
de Tarragona (a 
dos quarts de 7 
de la tarda a la 
plaça Imperial 
Tàrraco de 
Tarragona).

minem per la igualtat”.
Els diferents centres 

d’educació secundària 
també s’han volgut su-
mar a la causa.

així doncs, a l’institut 
Narcís Oller de l’1 al 29 de 
març hi haurà l’exposició 
“Dones que han marcat 
història”, i del 4 al 8 de 
març hi haurà la lectura 
del manifest i diverses ac-
tivitats a l’aula dinamit-
zades per la comissió lila 
de l’institut.

a l’institut Jaume 
Huguet ahir, dijous 7 de 
març, es va fer la lectu-
ra del manifest, diverses 
activitats de divulgació 
sobre el significat del dia 
8 de març, una dinamitza-
ció de la cartellera Espai 
lila i una conferència per 
als alumnes de batxillerat 
sobre literatura i dones, 
a càrrec de Margarida 
aritzeta.

a l’institut Serra de 
Miramar, del 4 al 8 de 
març es projecta el vídeo 
“Els cànons de bellesa de 
la dona en les diferents 
cultures” i avui, 8 de 
març, es farà la lectura 
del manifest.

al col·legi claret, del 
4 al 8 de març hi haurà 
l’exposició “Dones cientí-
fiques” i diverses activi-
tats dinàmiques a l’aula 
sobre el significat del dia 
8 de març. i també avui, 8 
de març, es farà la lectura 

del manifest i la projecció 
d’un vídeo sobre dones ci-
entífiques de la història.

i al col·legi cor de Ma-
ria, del 4 al 8 de març hi 
haurà l’exposició “Dones” 
i es faran algunes activi-
tats de sensibilització a 
l’aula a través de vídeos 
sobre el paper de la dona a 
la societat. també avui, 8 
de març, es farà la lectura 
del manifest i una xerra-
da per als alumnes d’ESO 
titulada “les dones en la 
història”.

Finalment, la Regido-
ria de cultura, de Partici-
pació ciutadana i igualtat 
i d’acció cívica i Joventut 
de l’ajuntament de Valls 
han unit forces i ideologi-
es per crear un programa 
d’activitats ben ampli per 
commemorar aquest dia.

així  doncs,  des 
d’aquest dimarts, 5 de 
març, fins al dimecres 3 
d’abril Valls gaudirà de 
múltiples activitats rela-
cionades amb el Dia inter-
nacional de les Dones.

D’aquesta manera, 
podem trobar des de pre-
sentacions de llibres, xer-
rades, una taula rodona i 
contacontes a exposici-
ons, l’obra de teatre les 
fugitives i les projeccions 
de dues pel·lícules al iV 
cicle de cinema de Gène-
re. amb tot, cal posar en 
valor totes aquestes acti-
vitats.

Manifest

 � ens aturem per canviar-ho 
tot! amb aquest manifest es 
van repassant les coses que 
les dones hem anat aconse-
guint, però remarcant que 
encara no n’hi ha prou. 
Després va explicant tot el 
que les dones volem i tot el 
que no volem. 
a més, també mostra tot 
el que exigim, reclamem i 
denunciem les dones. 
algunes de les frases clau 
que podem trobar al mani-
fest són: 
– “les nostres vides seguei-
xen marcades per les desi-
gualtats, per les violències 
masclistes, per la precarie-
tat, per les exclusions socials 
i laborals, pels desnona-
ments dels habitatges, pel 
racisme i la manca de 

responsabilitat de la societat 
patriarcal i de l’estat en els 
treballs de cures.” 
– “Exigim: ser protagonis-
tes de la nostra salut i dels 
nostres cossos, sense cap 
tipus de pressió estètica. Els 
nostres cossos no són merca-
deries ni objectes.” 
– “Denunciem les polítiques 
migratòries i de militarit-
zació de les fronteres, que 
barren el pas a les persones 
que fugen de les guerres.” 
– “Exigim un avenç en la 
coeducació en tots els àmbits 
i espais de formació i una 
educació que no margini 
les nostres històries dels 
llibres de text, i en la qual 
la perspectiva de gènere 
sigui transversal a totes les 
disciplines.

Juntes som més fortes! cap pas enrere!

PrograMes d’actes

diMarts,  
5 de Març
a les 7 de la tarda,  
a la sala d’actes de la 
Biblioteca carles cardó
Presentació del llibre 
“Memòria de les oblida-
des”.

diJous,  
7 de Març
a les 5 de la tarda,  
a la sala d’actes de 
vallsgenera
Xerrada“Veus de dones”.
a les 6 de la tarda,  
al mateix lloc
Lectura del manifest.

divendres,  
8 de Març
a dos quarts de 6 de la 
tarda, al centre cívic
Contacontes “Filla de la 
lluna”.
a un de 7 de la tarda,  
al mateix lloc
Contacontes “Obrint 
finestres a la llum”.

diMecres,  
12 de Març
a dos quarts de 8 de la 
tarda, a la sala d’actes de 
l’iev
Taula rodona “Moviments 
feministes”.

diJous,  
14 de Març
a les 9 del vespre, a la sala 
d’actes de l’iev
Projecció pel·lícula “Car-
men y Lola” del IV Cicle 
de Cinema de Gènere.

divendres,  
15 de Març
a les 8 de la tarda
Visita de l’exposició 
del vestíbul del Teatre 
Principal.
a les 9 del vespre,  
al teatre Principal
Obra de teatre “Les fugiti-
ves: Veu de Dona”.

diJous  
21 de Març
a les 9 del vespre,  
a la sala d’actes de l’iev
Projecció pel·lícula “Cla-
ra Campoamor: la mujer 
olvidada” del IV Cicle de 
Cinema de Gènere.

diMarts i  
diMecres  
26 i 27 de Març
◗ Teatre fòrum de gènere 
“Aprenent a estimar 
sense prejudicis” per als 
alumnes de 4t d’ESO de 
Valls.

del 20 de FeBrer 
al 3 d’aBril
◗ Exposició “Valls i teatre 
en femení a mitjans del 
segle XX” al vestíbul del 
Teatre Principal.

del 28 de FeBrer 
al 9 de Març
◗ Exposició “8 de març, 
Dia de la Dona Treba-
lladora” a la Biblioteca 
Carles Cardó.

aJuntaMent de valls la 
Marruixa


