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puri molina

Els moviments socials es forgen, entre d'altres coses, a partir d'una
serie de processos d'elaboradó de reladons socials que ajuden a
configurar-los. El moviment feminista a Girona també respon a
aquesta premissa. L'itinerari historie que seguirem compren la década des de l'any 1975 a! 1985, i ens referirem básicament a les
poblacions de Girona i Salt. Aquesta limitado geográfica no vol dir
de cap manera que no hi hagués col-lectius de dones en moltes
altres poblacions gironines ni que les seves veus no es deixessin
sentir, en más d'una ocasió, on calia una resposta reivindicativa en
defensa deis drets de les dones i en contra de la discriminado.
Algunes pinzellades históriques
Les Jornades varen representar un punt d'arrencada, de noves
Podríem situar el naixement del moviment feminista a l'any
1976, data molt significativa per l'explosió soda! i política que va

idees, ¡Musions i ganes de Iluitar per uns objectius darament reivindicatius, feministes i en defensa de la dona, ates que aquell sotrac

comportar la mort física del diaador, pocs mesos abans, i per tant la

historie de 40 anys havia accentuat de manera ferotge la seva discri-

desaparidó de la dictadura, precedida d'un període historie molt llarg,

minado {només cal veure el rol que va representar la Secció Femenina

cruel i destructor de moltes íMusions per a l'alliberament de la dona

de la Falange, institudó amb un gran poder ideológic i d'actuadó que

que havien comeni;at a quallar 40 anys abans.

va determinar un model social femeni alienaní i submís), amb unes

Aquest ressorgiment del feminisme a tol Catalunya s'estruc-

liéis en qué la dona ni tan sois es podía considerar una persona autó-

turá posant unes bases en comú amb reivindicadons molt globals i

noma, tot al contrari, era considerada legalment una ciutadana de

concretes. Una gran síntesi d'aixó van ser les Jornades Catalanes

segona, sotmesa i relegada sempre al darrere i a l'ombra deis homes.

de la Dona que tingueren lioc a Barcelona durant quatre dies del
niaig del 1976. Les Jornades, recollides en un Ilibre, ens demostren
peí seu nivell de reflexions que el moviment de dones ja existia en

Els primers collectius actúen

vida del dictador i que la necessitat de canviar i crear una nova
sodetat era una aspirado molt desitjada per nombrosos grups i
coMectius de dones, Aixi ho demostren les adhesions de mes de

L'inici d'organitzadó el podem situar cap a l'any 1975 en el
Grup de Dones de Salt, que nasqué a partir de la vocalia de dones de

cent associacions, grups, departaments i vocalies de dones que

TAssociadó de Veins de Salt (en aquells temps la poblado era consi-

donaren el seu suport a les Jornades. ÍVlés de quatre mil dones, de

derada un barrí de Girona). Les dones es reunien a Can Panxut en un

molt diversa procedénda, reunides en el paranimf de la Universitat

primer moment, i posteriorment en un local darrere l'ajuntament, en

de Barcelona, arribaren a la consecució d'una amplia plataforma

el passatge Sagrada Familia, número 8, local de rAssodació de Veíns.

reivindicativa que abastava tots els aspectes de la vida de les

Aquest grup va haver de legalitzar la seva condidó en el registre

dones; de Girona també hi assistírem algunes dones (unes a títol

d'associadons figurant-hi amb el nom d'Asodación de Amas de Casa

individual, i d'altres en representado del seu col-lectiu}. Podríem

de Gerona; com a tal, posteriorment van participar en les Jornades

considerar aquesta trobada, dones, com la génesi definitiva del

Catalanes de la Dona (1) amb l'aportació d'un comunicat on denun-

moviment feminista cátala.

daven les duríssimes condidons laboráis i de discriminado que patien
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Elsgrups de dones
deGironaideSaIt
en una mateixa
pancarta.

convocatoria de reunió ordinaria, es plantejava ser un moviment
«autónom» en la seva estructura organitzativa -autónom deis
homes, deis partits polítics i de les organitzadons de masses-;
fldemocrátic» en el seu funcionament intern, el que implicava la
Iliure expressió de totes les posicions dins del grup, el dret a
l'estructuració de tendéndes i a l'elecdó i renovado de totes les responsabilitats -qualsevol acdó o explicado pública feta en nom del
grup s'havia d'haver discutit i aprovat abans-; «obert» a totes les
dones que volien Iluitar per la seva aliiberadó i que acceptaven els
punts mínims de funcionament del grup; i «unitah», ja que havia
d'intentar la coordinado amb tots els grups de dones, tant de
manera permanent com per accions concretes.

Noves idees, noves aportacions
L'Associació va elaborar un escrit, resum de les conclusions
les treballadores del textil a Salt. L'aauació de les dones saltenques

mes rellevants aprovades en les Jornades Catalanes de la Dona, on

va ser molt pragmática: fonamentalment es dedicaren a l'Escola

es reivindicaven deu punts i es denunciaven d'altres qüestions refe-

d'Adults de Salt, en varen ser el primer nucli impulsor. La feina amb

rides a la Hulla contra la discriminado sodal, laboral i familiar pati-

les treballadores de ia fábrica, juntament amb l'alfabetitzacíó de

da per la dona. La necessitat de portar a debat públic tots aquests

dones adultes, va ser la primera dedicado absorbent d'aquest grup.

aspectes va moure l'Associació a l'elaboració d'una enquesta

Es feien classes de cultura general i també per al certificat d'escolari-

adregada a les dones que contenia 40 punts, amb una intencionali-

tat; I trobades amb dones treballadores, a les quals s'ensenyava tota

tat doble: per una banda recollir l'opinió, i per l'altra fer reflexionar i

mena de coses que fossin útils per a la vida quotidiana, com per

conscienciar de les reivindicacions pendents de les dones. Així,

exemple posar ¡njeccions. Cada dona hi aportava el que sabia fer.

podem veure com s'hi trartaven aspectes tan rellevants com ara ire-

Posterlorment, cap l'any 1976, algunes d'aquestes dones buscaren

ball, educado, sodetat i sexualitat, concretats en preguntes que

una seu per a les reunions en un local del Bisbat, al carrer Alemanys

intentaven esbnnar el grau de satisfacdó de la dona davant de pro-

número 4 de la ciutat, i albora també formaren part del col-lectiu que

blemátiques tan especifiques com per exemple si treballava fora de

s'estava comen(;ant a formar amb altres dones de Girona.

casa, la feina submergida, la discriminado en el lloc de treball, la

La qüestió de la independencia de Salt va ser una Iluita molt sen-

marginado sodal o política, les possibilitats d'estudis, l'escola deis

tida per la població i en la qual van participar amb tenacitat nombro-

filis i filies, les joguines de la mainada, el tráete diferendal rebut

ses dones de la vocalia i de l'associació saltenca.
A Girona, a partir de l'any 1976 es forma l'Associació de
Dones de Girona, que aplegava un col-lectiu d'una franja d'edat
compresa entre els 20 i els 40 anys i de procedencia professional
molt diversa: administrado, sanitat, ensenyament... Es reunien

pels filis i filies en l'educació familiar i social, les feines domestiques, la vida sexual, els métodes anticonceptius, la il-legalitat de
l'avortament, el divorci, l'assisténcia sanitaria, etc. El final de
l'enquesta convidava les dones a unir-se a l'Assodadó per tal de
Iluitar conjuntament contra tot tipus de discriminadons.

periódicament en el local esmentat del carrer Alemanys. (Posterlor-

També treballaren en les campanyes sobre el delicte de l'adulte-

ment, quan les actuadons del grup van teñir un caire mes definit, eJ

ri, vigent en la llei fms al 1976 (l'ámbit d'actuació va ser molt estés

Bisbat va deixar d'aportar l'espai). L'Assodadó no va teñir mai una

per tot Catalunya; cal recordar el «Jo també sóc adúltera», eslógan

infraestructura propia, només disposava d'un espai fisic cedit per a

de la campanya en suport de M. Ángeis Muñoz a Barcelona, cas

les seves trobades, i les necessitats es solucionaven amb aporta-

paradigmátic d'una dona a la qual se li va denegar la custodia de la

dons económiques concretes. Mai no va arribar a legalitzar-se en el

seva filia per haver estat acusada peí seu marit d'adulteri). Calla eli-

registre d'assodadons, va ser fonamentalment un grup de discussió

minar les liéis anacróniques i discriminatóries del panorama legislatiu:

teórica i d'actuadons practiques en coherencia amb l'oposidó a les

la regularitzadó d'una llei de divord i d'una altra de legalització de

situacions sodals discriminatóries i injustos que es patien. Els eixos

l'avortament varen ser dos grans qüestions carregades de polémica

centráis eren la Iluita per l'alliberament de la dona i la Iluita per la

sodal que les dones afrontaven en les seves reivindicadons.

igualtat entre els homes i les dones, amb el qüestionament deis

Les reivindicadons sindicáis van ser un altre deis ámbits que

rols en una nova societat que comengava a teñir altres cares.

l'assodadó va teñir presents en els seus debats I actuadons. Així, lle-

Segons consta en un petit escrit, datat el 5 de febrer de 1977, de

gim en un pamflet de celebració de la diada del primer de maig de
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"El moviment feminista gironí comenta amb
elGrupdeDonesdeSalt."
Sobre el dret
a l'avortament
Els diferents plantejaments
davant l'avortament, una qüestió
que encara avui es manté vigent i
que desperta molta polémica, van
determinar nombroses actuadons. La
vocalia de dones de Sait i l'Assodació van portar a terme una campanya
a favor de la legalització de l'avortament I'any 1979, arran d'uns judias
que tenien lloc al País Base, a Bilbao,
contra 11 dones acusades d'haver
avortat. El fet va provocar una onada
de suport i solldaritat amb aqüestes
I'any 1976 que les dones s'adhereixen a la Iluita obrera, reivindicant

dones. Arreu de tot l'Estat va haver-hi mostres de protesta; no cal dir

uns aspectes molt específics: dret al treball, a igual treball igual salan,

que varen ser en els dos sentits, i la societat es va veure fragmentada.

coMectivització del treball doméstic, anticonceptius Iliures i gratuíts a

La campanya a favor de la legalització de l'avortament a Girona va

carree de la Seguretat Social, guarderies publiques i gratuítes, i igualtat

plasmar-se en la recollida de mes de quatre-centes signatures i la

de drets per a les mares solieres i per ais filis il-legitims, aixi com l'abo-

petidó ais plens munidpals d'alguns ajuntaments perqué es pronun-

lició de la patria potestat (dret que, «curiosament», en la legislado

dessin a favor de la despenalitzadó (Figueres va ser el pnmer Ajunta-

corresponia només a l'home). Cal destacar que la redacció d'aquest

ment a nivell de Catalunya que ho va debatre, promogut peí Grup de

escrit és un reflex, morfológicament i estéticament parlant, del lien-

Dones de l'AIt Empordá, que també varen recollir signatures i les

guatge característic deis moviments mes esquerrans de l'época.

varen presentar al pie). Calla que es dones sortida a la problemática

Durant la diada de Sant Jordi de I'any 1977, la dutat de Glrona va
poder gaudir per primer cop a la seva historia d'una parada de bibliografía femenina i feminista, que en aquella época va ressorgir amb gran
efervescencia. Les dones de l'Associació mostraren les seves cares a la
dutadania, darrere una gran pancarta lila i una taula plena de Ilibres
poc habituáis en aquells moments en els aparadors de les llibreries.

existent i que es deixés al descobert la gran hipocresía social al respecte. Es varen penjar pancartes per diversos punts de la dutat, es
van emetre entrevistes de dones a les radios, es van editar cartells
amb els eslógans «Cap embarás no desitjat, la dona decideix», «Anticonceptius Iliures per no avortar, avortament Iliure per no morir»,
«Per la legalitzadó de l'avortament^ i «No alsjudids». la fiscalía del
jutjat de Girona va dtar dues dones de Salt a declarar per «indtació»
a l'avortament. Es va comptar amb la íntervenció d'unes conegudes

Un Ilibre massa atrevit

advocadesses gironines. Varen dedarar moltes persones, homes i
dones, i finalment es va sobreseure el cas.

Un fet concret de discriminació va ser l'acomiadament d'una
mestra que impartía classes a l'escola de la fábrica Torras Hostench

Anys mes tard, la qüestió recurrent de Tavortament va ser motiu

de Sarria de Ter. El motiu va ser «l'atreviment» de donar educado

de noves actuadons i intervendons deis col-lectius de dones. Aíxi, el

sexual al seu alumnat mostrant-los un Ilibre (2} que no va agradar

1983, amb motiu de la diada del 8 de marí; (i en demanda d'una llei

gens a l'empresa, la qual va aauar de manera fulminant amb l'aco-

mes amplia que la proposada peí ministeri de Sanitat í de Justicia, pro-

miadament de la meslra. Tots els grups de dones i altres seclors

jecte que tenia en cartera el Govern sodalista}, tingueren lloc diversos

socials van manifestar públicament el seu rebuig a aquest fet. Tot i

debats amb enfocaments diferents: a Salt, en el local del PSUC; 1 a

haver guanyal el judici a Magistratura de Treball de Glrona per aco-

Girona, al bar La Lluna (al carrer Bailesteries) i a la Fontana d'Or (pro-

miadament improcedent, la mestra no va poder continuar treballant,

moguda per l'Assodadó Pro-vida). Es denuncia també la detenció a

El Tribunal Central de Treball a Madrid va dictar sentencia a favor de

Olot de dues dones i un home acusats de practiques abortives. Hi

''empresa; és a dir, els grans tabús i prejudids van guanyar per sobre

bagué comunicats a la premsa, i fins i tot convocatórles de concentra-

^^ la rao. Cal destacar que aquest cas va suscitar molta polémica i

dons davant del Govern Civil tot un seguit de dissabtes, promogudes

protestes i un gran moviment solidari envers la mestra. L'Assodadó

per les Dones de Salt i l'anomenada Comissió peí Dret a l'Avortament

va donar-li suport amb fermesa, realitzant diverses acdons solidarles,

de Girona, que a mes va redactar un interessant manlfest que es titu-

Pn les quals també van partidpar altres col-lectius.

lava «Ser mare és una dedsió Iliure, no una imposició», on analltzaven
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amb profunditat totes les variables sobre el tema de ravortament, com

taven una militánda feminista. Podem caracteritzar l'época com a molt

ara ia necessitat de la informació i l'educació sexual en general i a les

polititzada, ja que la doble militánda d'algunes dones, la feminista i la

escoles, els métodes anticonceptius, la creació de xarxes de planifica-

política en determinats partits, influía en la dinámica del coMectiu amb

do familiar, la protecció jurídica a la malernitat, la impllcació de la

debats ideoíógics en ocasions molt contundents.

Seguretat Social, etc. En definitiva, es reivindicava una llei progressista
que ajudés a transformar el rol que tenia la dona a la societat en un

Una parada al passeig de la Copa

nou context social i democrátic. Aqueil mateix any, fent-se ressó de la
polémica, la premsa local va publicar a través de «Presencia», suplement dominical del Punt Diari, un dossier monográfic titula! «L'avorta-

Per les Fires de Girona de l'any 1980, les dones van organitzar
una parada de bibliografía feminista sota les vies, al passeig de la

ment, un crim o un dret?»: s'hi recollien opinions de dones femJnistes i

Copa. Aquesta parada va ser un punt de confluencia de nous contac-^

d'altres persones conegudes del món poiític de la ciutat; tothom va

tes, de dones noves que es conegueren i s'incorporaren al moviment

poder-hi manifestar la seva opinió. El que era ciar era la necessitat

feminista gironí. Cal destacar que en el mapa feminista cátala havien

d'arbitrar I regularitzar una situació tan discriminatoria.

aparegut, quatre anys abans, diverses publicadons que tingueren

Cal recordar que fins al 28 de juny del 1985 no s'aprová per les
Corts la llei de l'avortament en els tres supósits per tothom coneguts.

molta acceptació dintre del públic femení, com Vindicación Feminista,
Ciudadano («Doss'm: Hada fa igualdad de la mujer»]. Opción o
Dones en Lluita. ¡ d'altres associades ais moviments sindicáis o politics, com ara Mujeres Libres (Época II), de signe Ilibertari, A Girona,

Díversítat d'opinions

l'any 1976 les Dones del P5C havien editat un butlleti monográfic
La complexital de la temática social que afecta la dona porta

amb el títol «Guanyem la igualtat, guanyem la llibertat». Aquest

sovint a plantejaments diferents. Cal destacar que entre els dos col-lec-

coMectiu no va teñir comissió de dones com a tal dins del partit fins a

tius de dones, el de Girona i el de Sait, hi havia diferencies d'interessos i

la unificado del PSC-Congrés, Les dones que l'integraven, dones,

de maneres de plantejar la Iluita feminista que en ocasions feien difícil

mantenien una doble militáncia, i per tant no es pot considerar un

l'entesa. El de Girona podriem dir que era mes d'ideologia radical, i el

grup estrictament feminista.

de SaIt partia d'unes situadons concretes i quotidianes del món de la

El cert és que va ser una época molt productiva de literatura

dona i no es plantejava grans reivindicacions estrictament feministes,

sobre el món de la dona. Hi havia molla necessitat d'escriure i també

tot i que algunes de les dones que estaven en els dos grups si que por-

de llegir i debatre.
El Centre de Planificado Familiar
En aquells moments un altre col-lectíu de dones, l'Associadó de
Dones de les Comarques Gironines {que s'havia constituít l'any 1979
per dones afins i en algún cas militanls del Partit Socialista de Catalunya), tenia com a objectiu principal la creado de centres de planificado familiar arreu de les comarques gironines, Amb motiu del 8 de
marg l'any 1981 van organitzar una festa-homenatge on van presentar tot un seguit de reivindicacions a favor de la dona. Entre els actes
de la testa tingué lloc una gran assemblea de dones al Teatre Municipal de Girona, en la qual es materialitzá la ruptura del moviment
feminista en dos grups ben determinats: el futur Casal de la Dona i
l'Assodadó de Dones de les Comarques Gironines. Les primeres, que
assistiren a l'aae mostrant una gran pancarta on es llegia «La decisió
és nostra», volien manifestar la seva independencia davant els partits
polítics i també la seva opinió davant Tadjudicadó munidpal del futur
Centre de Planificado; la seva postura era básicament de militáncia
feminista, al marge deis partits. Abandonaren la reunió mostrant aixi
el seu desacord. Posteriorment també es manifestaren en un pie de
l'Ajuntament, en considerar que l'Administració no tenia en compte

CAP EMBARÁS NO DESITJAT

É

l'opinió de les dones afeclades. Les segones optaren per la via institucional formal, de manera que un deis seus objectius, la creado del
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Centre de Planificado Familiar, agafá forma amb el suport de l'Ajun-

recaptar fons. Tal com diu la butlleta de la rifa, El Casal volia ser «un

tament socialista de la ciutat, que va fer seva la reivindicado i el

lloc espedalment obert a totes les dones, on hi tinguin cabuda i

íebrer de 1982 crea el Centre a Pedret. Aquesta associació també tin-

suport les nostres inidatives, aspiracions i successos quotidians».

gué una plataforma relvindicativa prou amplia, amb reclamadons

L'any 1982 va ser un any espedalment prolific per al Casal, i

com una llei de divord justa, d'acord mutu, sense culpables i no dis-

portaren una activitat quasi frenética: rodes de premsa, xerrades,

criminatoria; el dret a la igualtat jurídica, professional i laboral; la cre-

exposídons, recitáis de poemes, taules rodones, projeccions de dne-

ado de centres de formado professional i el Iliure accés de la dona a

ma,,, que varen realitzar coMaborant amb les árees de Servéis Socials

totes les branques; la no-discriminadó laboral per raons de sexe,

i Cultura de l'Ajuntament de Blanes (a la casa de la Cultura) í de Giro-

estat civil o edat; la creado de guarderies i altres servéis col-lectius; la

na ¡a l'lnstitut vell) sobre el 50é anlversari del dret del vot de la dona

creació de centres de planificado familiar, o l'indult per a totes les

a Espanya, Van muntar una exposidó que refleaia les passes prévies i

dones encausades per avortaments. Formada en la seva gran majoria

posteriors a la concessió d'aquest dret, així com la vida quotidiana de

per dones professlonals (de sanitat, de servéis socials, etc.), va desen-

les dones. A Blanes, el 8 de marg, organitzaren una xerrada per

volupar una importan! tasca educativa des del.Centre de Planificado

comentar el significat de la diada. També assistíren a les II Jornades

Familiar (que encara avui funciona i continua amb aquesta tasca for-

Catalanes de la Dona, que tingueren lloc a Barcelona, al Paiau de

mativa a la ciutadania, i molt especialment al ¡ovent), pero a partir de

Congressos de Montjuic, els dies 29 al 31 de maig. El contingut de la

la creado d'aquest va delxar d'actuar com a coMectiu de dones, es va

trobada va ser molt global, i estava estructurat en debats i intercanvis

difuminar i va desaparéixer com a grup de pressió relvindicativa.

d'experiéncies entorn de sexualitat, vocalies I centres de dones,
maternitat, familia, feminisme i política, dona i treball, dona i salut,

Un Casal m o l t a c t i u

alliberament personal i Iluita feminista, avortament, I historia i cultura
de la dona. Val a dir que aqüestes segones jornades no van ser tan

L'Assodació de Dones de Girona es convertí en un nou col-lectiu

multitudínáries com les primeres de l'any 1979.

que reaparegué el mes de novembre de 1980 amb el nom d'EI Casal

L'activitat del Casal també es va refleair en moltes xerrades de

de la Dona, que en una primera fase es reunia al carrer del Carme

temática diversa: sobre anticonceptius, coneixement del propi eos, la

núm. 1. Hi van aparéixer nombroses i noves cares (quasi una trentena

depressió postnatal, etc. No va faltar tampoc la difusió de l'entitat en les

de dones figuren en una llista on es registraven les petites aporta-

festes tradicionals populars; així, la diada de Sant Jordi continua comp-

cions económiques al coMectiu). El Casal va representar un punt de

tant amb les parades de bibliografía feminista a la Rambla de la dutat

trobada, un espai propi de dones, molt intimista, on tenia cabuda toí

Per problemes d'ínfraestructura i d'altres menes, el Casal va haver

alio que contribuía a les trobades de dones: Ilibres, música, festes,

d'abandonar el local, que amenagava ruina. Aixó provoca la desapari-

xerrades, projeües... Era un espai de complidtat per compartir tot

ció del coMectiu com a tal cap a l'any 1984, Temps abans, l'any 1982,

alió que envolta el món de les dones. Van commemorar la Diada de

l'obertura d'un bar al carrer Ballesteríes anomenat La Lluna i porlat per

la Dona Treballadora del 8 de mar; de 1981 organitzant un cicle de

dues dones, va representar un punt informal de trobada de dones que

set dies de dnema feminista al Modern, per tal d'«ajudar a la deseo-

havien militat en els diversos col-ledíus feminístes i d'altres que senzí-

berta deis valors femenins dins una situado actual de privilegi deis

llament buscaven un lloc on estar i passar festona. Posteriorment, cap

valors masculinsí). La ciutat de Girona va poder gaudir de magnifi-

a l'any 1985, el bar va passar a anomenar-se Tabarca. Les dones que

ques pel-lícules, algunes no exemptes de polémica: La fiancée du

volien hi teníen el seu espai propi per trobar-se, Tabarca fou, en oca-

pirale, La sal de la tierra, La mujer zurda, L'une chante, íautre pas.

sions, seu de diversos actes informatius i reivindicatius.

Looking for Mr. Goodbar. lo sonó mía. Després de cada projecdó es
realitzaven uns petits coMoquis de tal manera que els debats animaren, encoratjaven la Iluita que s'intentava portar a terme, creant un
clima de consdendació relvindicativa. També en aquesta diada reivindicaven «un lloc de treball no discriminat per a totes les dones)>.

Cap al final de la década
Ja en aquesta época, igual que comengava el decliví deis prímers
moviments sodals sorgits amb la didadura, comengá també el dediví

L'any 1981 El Casal canvlá de lloc i torna al barrí vell, al carrer

del movíment feminista a Girona. Per a algunes protagonistes de

Bell-Mirall núm, 1. Organitzaren un sorteig per la grossa de Nadal per

l'época, les aliances amb grups alternatius en qué partidpaven
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homes, com ara el moviment ecologista (recordem la revista
Fuílaraca, que aplegava els plantejaments de la llulta ecologista}, va
determinar la desaparició deis col-iectius estrictamenl feministes en el
quals participaven exdusivament les dones. Per a d'altres, la desaparició gradual de la legislado obertament discriminatoria vers les
dones, i el fet que algunes institudons sodals comencessin a fer seves
les reivindicacions feministes, amb la consegüent integrado i assimiladó deis criteris maniíestats pels grups de dones -només cal veure
alguna mostra de publicacions {3}-, van contribuir a la progressiva
desaparició del moviment feminista com a tal. Podem dir que
comenta la davallada del feminisme associatiu. Albora cal valorar

Ensquedarorgull d'haver fet avangar
la societat d'una manera mes igualitaria.

molt positivament el rol que va exerdr el moviment feminista en el
sentit que, grades a les seves reivindicacions, es van anar introduint
en la sodetat en general noves liéis, noves acceptacions, noves cultu-

dones varen deixar-hi la seva petjada, que va servir de pósit a noves

res, nous valors que havien estat quasi una utopia i impensables uns

propostes sodals, laboráis, legislatives i de reladons liumanes enca-

anys abans. S'estava coníigurant, pero, el que Mary Nash anomena

minades a la consecució de la nova sodetat que moltes voliem i que

«feminisme Institucional»: la societat comen^ava a donar respostes

malauradament encara avui la complexitat sodal no ha permés.

d'una manera institucional a la situado de desigualtat home/dona (ja

Expressament no hem volgut posar noms propis a aquest recull, pero

la mateixa Constitució democrática de l'any 1978, en l'artlde 14,

han estat moltes dones gironines i nouvingudes, cadascuna a la seva

havia eliminat juridicament el fet discriminatori per rao de sexe}. El

manera, i en coherencia amb la seva forma de mirar i sentir la vida,

procés d'emandpació de les dones hauna d'haver comportat un canvi

les que han fet la historia del moviment feminista a Girona. Aquest

en el rol deis fiomes, canvi que malauradament va ser i és molt lent,

escrit ha volgut ser una sintesi de les seves veus i les seves aporta-

ja que malgrat la igualtat jurídica persisteix la desigualtat de fet en

dons. En tot cas ens queda l'orgull de la memoria histórica, l'orgull

molts ámblts de la vida, i és molt lentament que s'está assolint una

d'haver contribuít a fer avani;ar la sodetat d'una manera mes igua-

major igualtat d'oportunitats entre generes.
Cal recordar que una de les ultimes batalles de masses 1 popu-

litaria, encara que les poÜliques publiques sovint no hagin esmergat
els esforgos necessaris per aconseguir aquesta igualtat.

láis que hi va haver en el panorama polític i social va ser la campanya

No en va s'ha dit que el segle XXI será el segle de les dones.

anti-OTAN peí referéndum de l'any 1986. Les dones varen participar

Encara avui queden moltes reivindicadons pendents, pero cada vega-

molt activament en totes les manifestadons ciutadanes que es varen

da mes dones fan seves aqüestes reivindicacions i les posen en prácti-

portar a terme: escriís a la premsa, publidtat amb l'eslógan «Vota

ca a la seva vida quotidiana, potser d'una manera discreta i silendo-

no», una cadena humana que va aplegar un gran nombre de perso-

sa. Tot i que manca una estructura organitzativa, la seva tasca les

nes agafades de les mans embolcallant diversos carrers de la dutat de

está ajudant a créixer, a ser considerades com a persones adultes,

Girona, manifestadons i, finalment, la gran concentrado i marxa de

amb autonomía i amb la dignitat que tot ésser huma és mereix.

protesta de l'Estartit a País, els dies 24 i 25 de maig, coinddint amb
el Dia Internadonal de les Dones per la Pau. Tot i que a Girona no va

Puri Molina Requena es mcuni.

haver-hi cap grup organitzat de dones antimilitaristes (les dones del
Casal novament es manifestaren sobre aquesta qüestió, amb un profund escrit a la premsa). La participado femenina en aquesta Iluita
reivindicativa va ser molt amplia. Es contraposava el militarisme ais
nous valors femenins, molt importants per a les dones. La postura
antimilitarista anava contra les estructures militars, de blocs, contra la
jerarquització, contra el patriarcal, contra la incorporado de les dones
a l'exérdt, ja que aixó no representava cap igualtat.
El moviment feminista sempre ha anat Iligat a les posidons
sodals anticapiíalistes, i orientat cap a un canvi sodal i la creado
d'una sodetat mes progressista, justa i igualitaria per a totliom. La
pluralitat d'objeclius i mitjans per aconseguir aquesta nova societat,
que es defineix amb diferents plantejaments i actuacions, es reflecteix
en tota una década de la societat gironina. El cert és que moltes
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Les fonts per a l'elaboració d'aquest article procedeixen de diversos documents
«auténiics» de l'época, així com de l'arxiu de la premsa local, pero sobretot de
converses mantingudes amb mes d'una quincena de dones, que amb les seves
aportacions varen ser les autentiques promotores deis fets, A totes elles uull manifestar el meu doble agraímenl, per la coMaboració en la reconsirucció de la memoria histórica del moviment feminista gironi i per haver pogul compartir moltes
bones estones, molía vitalitat i ihiusions.

