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«No he pogut esbrinar exactament qué és el feminisme: només
sé que la gent em diu feminista cada vegada que expresso sentiments que em fan diferent d'una estora».
La frase de Rebecca West, dita el 1913, és útil el 2000, en qué
torna a ser difícil definir qué és ser feminista o qué s'entén per feminisme. El que avui caracteriza la nostra societat, ¡ per extensió el
món del feminisme, és la diversitat genérica, la.varietat d'históries i
experiéncies de vida, també de corrents teórics i de Iluita; la dificultat,
per tant, de definir o etiquetar les accions reivindicatives de les dones,
Avui les dones som sincrétiques: conservadorisme i modernitat,
espai públic i privat, coexisteixen en cadascuna de nosaltres. Aixó
explica la diversitat de models d'organització de les dones. Aqüestes
organitzadons sovint no teñen estructura, semblen mes aviat xarxes
superposades com un dibuix d'aquesta heterogeneítat. Malgrat que
alguns deis interessos de les dones poden entrar en conflicte dins la
xarxa, hi ha elements comuns, inquietuds o greus situacions d'exclusió
social que ens reuneixen en batalles comunes.
Per parlar de feminisme a les comarques glronines, primer cal
destacar que no hi ha una única manera d'obrir espais de participado
a les dones. Albora, cal distingir entre les que treballen organitzadament per fer avanzar la idea d'igualtat entre les persones i les que,
solidáriament amb l'ordre social existent, partidpen en la reproducdó
i perpetuado d'aquest joc historie de rols genérics.
A final de segle la idea d'igualtat ha estat adoptada per tots
els corrents polítics (liberalisme, sodalisme, comunisme, anarquisme...), predsament perqué forma part deis discurs de la modernitat.
Ara bé, totes les politiques teñen un discurs alliberador?, impulsen
la superado de les desigualtats dona/home? Només a partir
d'aquestes i altres preguntes podem orientar-nos en el llarg cami de
la Iluita per l'aprofundiment de la democráda i la igualtat. El prindpi d'equitat parteix d'identificar les diferents formes de participar en
els processos. Intervenir és el que ens permet enfrontar-nos a
l'ordre injust existent.
La disputa entre teóriques del feminisme ens ha situat davant la
dificultat d'esbrinar i relacionar els aspectes sodals amb eis «natu''als», o dit d'altra manera, l'element teóric en reladó amb el politic,
cosa que ía mes difidl l'acció coLlectiva de les dones.

Dones a la Casa d'Acolllda de Girona.
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"La Casa d'Acollida és un recurs, no la solució".

Per tant, debat i provisionalitat son dos elements de canvi social

tendeixen a la reconciliado amb el sistema, l'Estat, el govern, la fami-

peí que fa al genere. Provisionalitat en un sentit proíund: les dones,

lia o la parella; polítiques i accions conservadores o elitistes que fan

com els homes, no som una realitat estática. Segles d'história han con-

creure, fins i tot a moltes dones, que ser professíonal o directora

figural l'anomenat «carácter femeni»: práctic, allunyat d'alló públic,

general és una qüestió de mérit personal i que qui no hi arriba és per-

realista, afectiu... El temps, per tant, també poí canviar aquesta imat-

qué no vol: síndrome de Tabella reina, la d'aquelles que obliden que

ge. Ens hem de considerar d'un mode historie. «Nosaltres», les dones,

som on som perqué altres abans que nosaltres varen comprometre's

no som un únic model, per tant no podem acceptar la simplicitat de

en la batalla. Aqüestes dones tendeixen a díssociar-se del seu sexe i a

l'etiqueta. Som les dones d'aquí i d'ara, actores i constructores d'una

no ser solidarles amb la majoria de dones. A tall d'exemple: no calen

societat que esdevé complexa i sovint contradictoria en les accions

mecanismes d'ajustament, no a les quotes; si, en canvi, Heis per

col-lectives. L'avantatge de ser representades i autoimaginades en un

poder seguir treballant a casa i fora. És un discurs conservador:

model historie és precisament que aquesl és superable históricament,
L'acció política exigeix uns mínims d'unitat entre el coMectiu, i
per tant, sí definim el feminisme com l'exigéncia d'igualtat entre
homes i dones, sembla estrany que no totes íes dones activistes s'hi

només unes poquetes (nomenades, cunosament, per un home) valen,
la resta no s'esforga prou; la democracia i la defensa d'un model mes
just son una responsabilitat personal, individual, no del grup huma.
He llegit: «El feminisme ja no té un discurs interessant per a les

definexin. Perqué encara no som iguals, ni tenim les mateixes oportu-

dones. A la nostra societat. cap dona no dubta que té uns drets fona-

nitats en ['esfera del que és públic, cal reivindicar l'equitat, és a dir,

mentals que han de ser públicament garantits i respeaats individual-

s'ha de negociar un conjunt d'elements necessaris per ajustar aqües-

ment». La realitat ho desmenteix cada dia. Aquesta afirmació podem

tes situacions de desigualtat, i s'han hagut de posar en marxa accions

considerar-la, amb benevolencia, una simplificació. Les constilucions

per dotar-nos deis instruments i els recursos per poder participar.

garanteixen, cenament, els drets de fes persones, pero raplicació o la

Avui, podem afirmar que la manca d'un projecte de societat
humana diferent de t'existent ha portat a fer polítiques practiques que

consciéncia d'aquests drets no sempre formen part de la lógica de les
relacions entre persones o institucions.
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L'any 1994,
el maltractament
doméslic era
una realitat
encara negada
en la nostra
societat.

Les dones de Banyoles, en canvi, han consíituít l'Ateneu Obert
de la Dona amb una voluntat de fer intervenir i partidpar les dones
en activitats mes enllá deis tipies tallers, en una combinació d'activitats atraients i xerrades. Avui, amb el suport de i'Ajuntament,
compten amb una psicóloga que dona suport a dones maltractades
o amb conflictes familiars. Han estat les primeres a aconseguir que
noves places i carrers de Banyoles portin noms de dones, encara
que no siguin santes.
Suport a la Dona, a Palafrugell, també ha funcionat alternant
activitats diverses adre^ades a les dones amb la Iluita contra els
maltraclaments. Han organitzat xerrades entorn d'aquesta qüestió i
col-laboren activament amb l'lnstitut Cátala de la Dona.
Segueixen existint organitzadons com Rigoberta Menchú a
Vila-roja o les Dones de Sant Narcis, i potser altres, pero amb poca
aaivitat mes enllá del seu barri o poblé.
Feminisme a les comarques gíronines?
No és possibie, dones, parlar d'organitzacions feministes ara a
Girona, Els grups de dones que funcionen en els darrers anys no s'hi
consideren. No hi ha experiéneies comunes conscients de ser inscrites
en la Iluita feminista. Hi ha dones que tenim consciéncia de ser-ho, i
altres que, tot i que treballen per la igualtaf, es neguen a definir-se
feministes. Sobretot, son moites les dones que no saben que les seves
accions i actituds poden inscriure's en el marc del coMectiu feminista.
A comen(;amenl deis anys 90 només hi havia uns pocs grups de
dones Iligats a les associacions de veíns; el seu treball no sortia de
l'ámbit del barri, estava Iligat a les reivindicadons veinals. Funcionava
una Secretaria de la Dona de CCOO, que treballava també en el marc
del sindicat i sortia mes enllá de les seves portes per fer activitats el 8
de mar^. Inteníaven aplegar sensibilitats diverses en un front comú. A
mitjan deis 90 va comentar l'activitat de grups no Iligats a sindicats o
associacions de veíns. Dones militants de partits politics s'organitzaven en grups independents, com l'Associació de Dones Isabel Vilar, al
P5C, o Dones amb Iniciativa per Catalunya. Ha estat aquests anys que
han aparegut amb mes for^a dos models d'organització diferents.
D'una banda, les dones abocades a una actuado interna, mes
lúdica, funcionen a partir d'activitats d'oci i l'organització de tallers de
pintura, costura, cuina, etc. Teñen el valor que representa el fet de
treure de casa moites dones per fer-los compartir activitats que no els
son estranyes. Aquest és el model que funciona al voltant de les organitzacions de barri, molt Iligades ais centres civics.
Una variant d'aixó és el grup de dones de la Bisbal, coMectiu
amb un nivell de vida i formado que mostra un particular nivell de
compromis social. Fan viatges a Paris, excursions, testes. Elles son les
qui han rescatat de l'oblit els «Reméis de dona a dona» o, en un
excel-jent treball d'arxiu, «Dona en blanc I negre».
També a Ceirá dones ¡oves s'han organitzat al voltant de Les
Goges. Les seves activitats publiques están mes vinculades a temes
de solidariíat que a la Iluita per la igualtat.

7 4 Ij0''il *• RliVÍSTA Dli GlitÜNA -Y N O M . 201 [UI.IOI-AUO.ST 2 0 0 0 •*

DosstER«. DONES I FEMINISME

recollida de signatures arreu de les comarques. S'havia d'arribar al
Parlament. L'objectiu d'aconseguir aquest equipament aplegava inicialment dones organitzades al voltant de CCOO, IC, l'Ateneu Obert
de Banyoles, el grup Lila d'Olot i professionals deis servéis socials. A
poc a poc van ser moltes les dones que es van anar sumant a la iniciativa. El 8 de mar^ vam sortir al carrer, Joves anarquistes, noies llígades al nou moviment okupa. hi van col-laborar activament. La
Rambla fou un escenari per al teatre i l'activisme. En la manifestado
dones i homes cridávem: «Proul».
No totes les organitzacions de dones actives van participar a la
Coordinadora, pero també treballaven amb aquest objectiu. Finalment
vam aconseguir la Casa. Hem avangat, pero no prou, Estem molt lluny
de robjectiu inicial: la Casa només és un recurs, no la solució.
La Coordinadora s'ha convertit en la Xarxa de Dones, una organització que segueix treballant políticament per anar mes enllá. Reivindica polítiques d'igualtaí i treballa fora. S'hi han incorporat altres
dones, altres grups.
La Fiscalía de Girona va comenqar a elaborar un protocol d'aauació en casos de violencia doméstica. La iniciativa, que comptava amb
la coMaboració d'altres institucions i deis Mossos d'Esquadra, va néixer amb empenta. Les organitzacions de dones érem informades,
s'obrien cañáis de participació. Avui el projecte está aturat; alguna
cosa ha canviat en el funcionament deis jutjats i sobretot de la policía
autonómica, pero cal una nova empenta en aquest projecte.
Ara hi ha mes dones i mes organitzacions que fa deu anys.
Teñen actívitat interna i algunes també externa. A Girona ciutat es
treballa en l'elaboració d'un Pía d'lgualtat amb suport de la Comunitat Europea. Hi participen dones deis centres civics, la Bombeta,
Sant Narcís, les secretarles de la dona d'UGT i CCOO i les dones de
la Xarxa.
"Vam aconseguir la Casa. Hem avangat, pero no prou.»

Cal dedicar encara moltes energies a entendre i fer entendre
que la igualtat és un dret democráíic, i perqué les institucions locáis
es comprometin mes enllá deis servéis socials en les polítiques de

La Iluita contra els maltractaments

participació de les dones en els afers de la ciutat. Encara no tenim
polítiques de prevenció contra la violencia, ni polítiques transversals

Algunes d'aquestes dones, militants actives, es van trabar el mes

pera la igualtat.

de novembre del 1994 per parlar d'objectius comuns, de necessitats

La necessitat d'obrír espais de participació ha compromés la

socials i de com avan(;ar en la igualtat. El maltrartament doméstic era

Xarxa de Dones amb la Marxa Mundial de les Dones que es fará el

una realitaí encara negada en la nostra societat. Era ciar per a nosal-

mes d'octubre arreu del món, amb l'objeaiu d'implícar mes persones

tres que calía aconseguir infraestructura i ajuda per resoldre el proble-

i sobretot mes dones de les comarques gironines en aquest moviment

ma. A Girona no teníem equipaments adequats, ni polítiques per a la

contra ía pobresa i la violencia a les dones.

igualtat, ni prevenció, ni programes. Cap institució, fins al moment,
havia considerar el problema com una qüestió política.

Tot i aquest bagatge, moltes encara no hem pogut esbrinar qué
és exactament el feminisme, pero caminem per trofaar un món mes

Va néixer la Coordinadora per la Casa d'Acollida, un Iligam, un

just i democrátíc on viure com a dones no sigui una batalla constant.

objectiu compartit que va convertir en activistes moltes dones fora del

No ho farem les dones soles, no és «la guerra de sexes»: ha de ser un

seu poblé o de la seva organització. Aconseguir aquest equipament

projecte comú,

fou mes senzill a partir del moment que van comentar a fer-se públJG
els noms de les dones mortes a mans deis seus companys. També a

Marta Latorre ós pmidcim de h Xarx^ de Dones

Girona en van matar una. S'intensificá la feina i la Iluita, Primer, una

contra la yiolciidn i per la l^uaital.

