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dossier

Els avenços de la revolució més pacífica, coratjosa i potent
Text > marina PuiG i carme Vinyoles, coordinadores del dossier

«No és no. Quina part no has entès?» 
La contundència de la rebel·lia i el 
rebuig a totes les manifestacions 
del vell sistema patriarcal que 

du inscrit en el seu ADN una concepció androcèn-
trica i violenta de les relacions humanes marquen 
en aquest segle xxi l’horitzó de la lluita feminista i 
la transformació radical de la societat que necessà-
riament comporta. S’ha escrit moltes vegades que 
la revolució de les dones és la més pacífica i també 
la més coratjosa, obstinada i potent, perquè es va 
filtrant en els diferents àmbits de la vida pública i 
privada i hi va executant aquells canvis (tot i haver 
de vèncer innumerables resistències, és cert) que 
justament ens fan progressar com a espècie. Un «no 
és no» als abusos sexuals i als feminicidis, als mas-
clismes descarats i encoberts, a la naturalització 
de les discriminacions, als estereotips i missatges 
sexistes, és també un «sí és sí» al reconeixement 
de la diversitat en el sentit més ampli del terme, al 

respecte per la dignitat i els drets de totes les per-
sones, a la possibilitat de compartir el projecte de 
vida que cadascú o cadascuna decideixi lliurement. 
 I tornant a la pregunta inicial, pensem que aques-
ta és o hauria de ser una part no gaire difícil d’en-
tendre en el moment actual de la nostra història. 
La revista de girona se suma amb aquest dossier a la 
revisió dels avenços i dels reptes per arribar 
a la igualtat de gènere, un camí que no té marxa en-
rere per més que s’intenti posar pals a les rodes. I 
ho fa a través de la veu plural i qualificada de dinou 
dones i un home que des de la seva experiència per-
sonal, trajectòria professional i compromís amb el 
bé comú aporten els seus coneixements i propostes 
per empènyer aquesta revolució, que a hores d’ara 
ja és molt més visible que silenciada. Cada un dels 
articles següents se centra i aprofundeix en un tema 
específic amb el propòsit de generar consciència 
sobre totes i cada una de les reivindicacions que ens 
pertoca assumir com a ciutadans i ciutadanes.

La lluita per la 
igualtat de gènere
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>> Manifestació sindical del 8 de Març del 2018 a la plaça del Vi de Girona.
(Autoria: Carles Palacio)


