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Els actors

Adventícies
El col·lectiu de dones artistes de Sant Cugat treballa per de-
nunciar la invisibilització de les dones al món de la cultura 
i, alhora, per aconseguir donar-los més presència en clau 
feminista. Això les va portar a preparar un espectacle amb 
més de 90 dones que es va representar en el marc de la da-
rrera Festa Major Alternativa. També han fet anàlisis de la 
presència de dones a les principals propostes i equipaments 
culturals de la ciutat, evidenciant que avui dia a sobre dels 
escenaris santcugatencs continua havent-hi molt més ho-
mes que dones i amb rols de gènere marcats (consulta la 
pàgina 7 d’aquest monogràfic). També han organitzat xerra-
des i van donar suport a l’extreballadora del Teatre-Audito-
ri que va denunciar un cas d’assetjament laboral. 

DonaInformació
El servei municipal d’atenció a la dona és l’espai que cen-
tralitza els recursos municipals per millorar la vida i el 
benestar de les dones que presenten alguna problemà-
tica derivada de la seva condició de gènere. Ofereix aten-
ció individual o en grup sobre qüestions jurídiques, so-
cials, psicològiques, laborals i maltractaments. L’atenció 
és de dilluns a divendres a la Casa Mònaco (de 9 a 14h.).  
DonaInformació també té dinàmiques psicològiques gru-
pals i un servei d’atenció a infants víctimes de violència de 
gènere. De la mà del CAP, dels Mossos d’Esquadra i de la 
Policia Local atén els casos de violència masclista detec-
tats i permet fer una anàlisi anual que no només evidencia 
la part visible de la xacra sinó que serveix per ajustar les 
polítiques i el Pla d’Igualtat municipal.

Comissió Feminista la Floresta
El Consell de Barri de la Floresta és, a hores d’ara, l’únic de 
la ciutat que s’ha dotat d’una comissió feminista. Nascuda 
com a proposta del veïnat i amb el nom inicial de Comissió 
d’Igualtat, aquest espai de participació ha estat, conjun-
tament amb la Festa Major Alternativa, un dels primers 
a elaborar un protocol d’actuació davant del masclisme.  
El document pretén tenir incidència sobre tot el barri a 
través d’entitats i comerços. La idea de fer el protocol va 
néixer arran d’una agressió masclista a una florestana, que 
es va respondre amb la creació ad hoc d’una xarxa de su-
port i una actuació derivada per apartar-la de l’agressor i 
fer-li suport. La comissió també es marca el repte d’acon-
seguir una resposta social a la xacra a través de l’elaboració 
d’una guia de recursos.

Comissions de gènere de les AFA
Durant el curs passat diverses Associacions de Familiars 
d’Alumnes (AFA) van crear comissions de gènere prenent 
com a referent l’experiència de les trobades d’escoles femi-
nistes, una iniciativa de famílies, docents i col·lectius per 
incorporar una mirada feminista a l’ensenyament. Aquest 
curs, i ja amb una comissió de gènere a l’AFA de cada cen-
tre públic, s’ha constituït formalment la Coordinadora de 
Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes, que fa 
de paraigua de totes elles. El seu objectiu és analitzar els 
estereotips de gènere que es reprodueixen als centres edu-
catius, formar-se amb xerrades trimestrals i visibilitzar les 
famílies diverses. Havien previst una festa al maig, que s’ha 
hagut de postposar per l’emergència sanitària.

Hora Bruixa
El col·lectiu feminista i revolucionari no mixt de Sant Cugat 
aporta una mirada anticapitalista a la lluita i també es man-
té en contacte amb altres col·lectius de la ciutat i dels Països 
Catalans. Organitza mobilitzacions contra les agressions 
masclistes i actes com una jornada feminista anual. Soles o 
de la mà d’altres col·lectius també han organitzat xerrades 
i presentacions de llibres, fent evident la interseccionalitat 
de la lluita contra el cisheteropatriarcat. Alhora han impul-
sat campanyes contra el mite de l’amor romàntic, la pressió 
estètica i la lesbofòbia, entre d’altres. Funcionen de forma 
assembleària i hi participen sobretot joves. Van donar su-
port a l’extreballadora del Teatre-Auditori que va denun-
ciar un cas d’assetjament laboral.

No estàs sola
El col·lectiu de dones supervivents a la violència masclista 
és una entitat clau per al suport mutu de les dones que han 
patit tot tipus d’agressions: físiques, psicològiques, econò-
miques... Més enllà de compartir els seus casos i sentir-se 
acompanyades, No estàs sola també és proactiva en l’orga-
nització d’actes (mixtes i no mixtes) per explicar el cicle de 
la violència, desestigmatitzar les víctimes, donar-los eines 
i fomentar l’autodefensa feminista. Moltes de les seves 
activitats són al Casal de Mira-sol, on tenen la seu com a 
entitat, tot i que també organitzen actes consolidats com 
el sopar de dones que es fa anualment pel 8 de març. En 
diverses ocasions han demanat a les institucions incre-
mentar els recursos per fer front a la violència masclista, 
especialment als jutjats.

Foto de Janine Garrel
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María Jesús
Izquierdo
“Les dones som producte  
del patriarcat, l’encarnem”
AUTORIA Xavier Palahí Calopa

Hi ha molts homes que pensen que el feminisme no 
és cosa seva. És així?
Un clar exemple de com afecta els homes: Si el benestar 
econòmic d’una dona depèn de les aportacions de l’home, 
com sap l’home si ella el desitja o el necessita? Potser té 
una relació instrumental i no perquè l’estima. Els homes 
no poden contestar a aquesta pregunta i això és un proble-
ma. Es manifesta en els acudits en què hi ha una queixa ge-
neralitzada dels homes sobre que les dones no els desitgen 
i els instrumentalitzen. Tenen raó. L’home que val la pena 
segons la majoria de dones té dues característiques.  
D’altra banda, és detallista, és a dir, et fa regals. Està 
compromès, o sigui, fa el que vols. Si els homes pensen que 
això no és tema seu, és el seu problema.

Es parla més de violència masclista que de gènere en 
el seu sentit més ampli.
Això m’irrita profundament. És una tàctica manipuladora. 
Per desviar el problema es presenta la conseqüència  
en lloc del problema. Quan poses l’accent en la conseqüèn-
cia, et desvies de la causa, que és les condicions estructu-
rals que no es volen tocar de cap manera. En aquest sentit 
sempre dic que quan tots els partits aproven una llei, 
significa que va en contra nostra. Ens ha passat en dues 
lleis, la de violència de gènere i la de dependència. 

Què els passa a aquestes lleis? 
La primera és un instrument patriarcal perquè els homes 
no facin evident que oprimeixen les dones. La segona pre-
cisa d’un nivell de recursos immens, que no s’ha produït 
en cap moment. A la llei no es contempla que les persones 
que es fan càrrec dels dependents són dones de mitjana 
edat sistemàticament. Si a un col·lectiu li imposes la res-
ponsabilitat de tenir cura de les persones i això li implica 
tenir renúncies respecte a la seva vida, pots sospitar que 
es produeixin situacions de violència de gènere perquè en 
funció de la teva situació de gènere experimentes irritació, 
ràbia, cansament...  
La denúncia del maltractament de les persones depen-
dents seria un element clau per abordar la desigualtat de 
gènere ja que posaria en qüestió com s’organitza  
la societat i el treball.

És sociòloga, 
veïna de la 
Floresta i  
experta en 
gènere i 
sexualitat.
Fa teatre de 
l’oprimit i organtiza 
tallers a les escoles 
per reflexionar 
sobre violència de 
gènere i reivindicar 
una sexualitat 
que empoderi les 
dones, lluny de la 
hipersexualització 
generalitzada.

Doctora en 
economia i 
sociologia per 
la Universitat 
Autònoma 
de Barcelona 
i professora 
de Teoria 
Sociològica. 

Ha dedicat 
bona part de la 
seva trajectòria 
acadèmica a 
compondre i 
dirigir estudis en 
qüestions  
de gènere.

CAL CABALLU

Celler Tradicional
Amb tu, a les teves celebracions.

Vins
Vermuts

Licors
Refrescs

Júlia Sánchez
“La intimitat és l’últim espai 
que queda per conquerir  
des del feminisme”
AUTORIA Xavier Palahí Calopa

Reivindiques la sexualitat des d’una perspectiva 
d’empoderament femení. Com es vincula?
Les noies hem guanyat espai als estudis i a la feina. Encara hi 
ha coses a fer però s’ha avançat molt malgrat la precarietat 
i les desigualtats. Mentre a l’esfera pública em puc sentir 
còmoda perquè se’m respecten els drets, en la intimitat d’una 
parella heterosexual no tant.

Perquè no hi ha un entorn social que ho controli?
En la intimitat no hi ha suport. Estàs sola, a les fosques, amb 
els cossos nus... La intimitat és l’últim espai que queda per 
conquerir des del feminisme. La sexualitat femenina s’ha 
vinculat al dolor: menstruar, parir, la menopausa... Si et rea-
propies del cicle menstrual guanyes molt autoconeixement. 
Et coneixes, enregistres els teus cicles i t’ho fas venir a favor.

Què es pot fer en aquest darrer espai a abordar  
pel feminisme?
Ens hem de conèixer. Les nenes no es miren les vulves fins 
que tenen 15 anys o fins que tenen una parella. És difícil 
conèixer el plaer si et bases en què sabrà una altra persona. 
Si em conec bé, sé què necessito i què m’agrada, t’ho puc ex-
plicar. Però el primer pas és conèixer-me i el segon saber-ho 
explicar. Se’ns ven la sexualitat com una cosa espontània i 
ràpida i no necessàriament és així.

I es marquen unes normes no escrites que se segueixen 
acríticament.
Clar. La part grossa es diu preliminar i el final és l’orgasme amb 
ejaculació del noi en el cas de les parelles heterosexuals. Po-
dríem fer un altre relat. Als cercles de dones recullo receptes 
de plaer que s’allunyen moltíssim de la imatge generalitzada 
que tenim de la sexualitat. Es nodreixen de coses més sensiti-
ves i sentimentals sense significar que no hi hagi penetració.

Tot i això, hem millorat molt.
Hi ha el dret a la nuesa però segueix vinculat a l’oci i al con-
sum. La meva mare no es podia despullar a les platges i ara sí 
que ho podem fer, per exemple. O si vull estar amb una dona, 
no hi ha problema. I cada vegada hi ha més respecte per la 
transsexualitat. Però no sé fins a quin punt la nuesa tranquil·la 
està aconseguida. Hem de mirar en quins llocs estem amagats 
i amagades i la sexualitat amaga molts riscos i molt poder.
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protocols antimasclistes i 
polítiques feministes

AUTORIA Clara Ontañón Berenguel

En els darrers anys la ciutadania de Sant Cugat ha elaborat, 
de forma autogestionada, diferents estratègies per poder 
combatre les agressions sexistes que es donen als espais cul-
turals i d’oci de la ciutat.  La Festa Major Alternativa (FMA) i 
la Comissió Feminista del Consell de Barri de la Floresta van 
ser els primers col·lectius de la ciutat en elaborar un protocol 
d’agressions masclistes que es va anar estenent a altres llocs 
com l’Espai Arrel i DesPlaça Jove. A partir de la persistència 
de les reivindicacions feministes, l’Ajuntament va iniciar 
l’elaboració d’un protocol propi durant el mandat de Mercè 
Conesa, que es va quedar a mitges, i que el govern de Mireia 
Ingla ha començat de nou a través d’un procés participatiu. 
Tot i que el document encara està en la fase de diagnosi i es 
preveu que estigui enllestit a la tardor.

L’origen
Tot va néixer ara fa quatre anys quan la Festa Major Al-
ternativa (FMA), en ares de millorar la seguretat de la 
seva pròpia festa i de lluitar contra la societat patriar-
cal, va impulsar el primer protocol contra les agressions 
masclistes l’any 2016 i que està vigent fins a hores d’ara.  
Entre les accions, el document assigna una sèrie de personal 
que sempre està a la barra de la festa per atendre qualsevol 
dona que pateixi una agressió i ajudar a afrontar-la. “Només 
s’actua si la persona agredida ho demana i sempre en pro-

porció a la situació”, va explicar la membre de la FMA Lau-
ra Gené el dia de la presentació del document.  La necessitat 
d’un protocol d’aquestes característiques es va demostrar 
aquella la mateixa edició amb 16 agressions durant 3 nits de 
festa, totes elles intimidacions sense agressió física.

Dos anys més tard, el 2018, la DesPlaça Jove i l’Espai d’Arrel 
es van unir a la iniciativa de la FMA. A través d’un manifest 
denunciaven les situacions quotidianes a les quals les do-
nes es veuen sotmeses a molts espais festius. L’objectiu era 
deixar de normalitzar aquestes actituds per rebutjar-les i, 
així, no ser-ne còmplices. 

Durant l’acte de presentació també es va criticar que l’Ajun-
tament havia de fer passos més ferms cap a la igualtat. En 
aquell moment, el govern de Mercè Conesa havia engegat 
una campanya amb el títol de Només el sí és sí que s’incloïa 
al programa de Festa Major i havia anunciat l’elaboració d’un 
protocol propi en contra les agressions masclistes que es tro-
bava en una etapa embrionària.   

Aquell mateix any, a la Floresta, una dona va patir una agres-
sió masclista i quasi de manera improvisada es va dissen-
yar una xarxa de suport per gestionar el conflicte. A partir 
d’aquest fet la Comissió d’Igualtat (actualment Comissió 
Feminista) del Consell de Barri de la Floresta va crear una 
guia de recursos davant dels casos de violència de gènere 
amb l’aposta de donar una resposta social a la problemàtica. 
“Hem fet un esforç per no entrar en tecnicismes, volem que 
qualsevol veí s’ho miri i ho entengui, per poder decidir què 
fer si és agressor, víctima o coneix algun cas”, va explicar He-
lena Rodemann, membre de la comissió.  

El Consell de Barri de la Floresta és l’únic amb una Comissió 
Feminista que va néixer quan les dones florestanes van veu-
re que no existia al consell cap espai per fer front a les discri-
minacions i violències per motiu de gènere. La comissió és 
oberta tant a homes com a dones, per tenir les dues perspec-
tives, obrir debat i oblidar-se de la visió paternalista envers 
les dones que de vegades surten de nuclis similars.

El consistori engega un nou protocol
L’Ajuntament va iniciar aquest febrer un procés participatiu 
per crear un protocol contra les agressions masclistes en els 
espais públics de Sant Cugat, sobretot pel que fa a l’oci noc-
turn. L’anterior mandat va iniciar-ne un que es va quedar a 
mitges però el nou govern ha decidit començar-lo des de 
zero. Durant la presentació de la iniciativa, la tinenta d’alcal-
dia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, va explicar que 
la clau de l’èxit del protocol  és que sigui “compartit i refe-
renciat per la ciutadania de Sant Cugat i el més transversal 
possible”. La intenció del govern és erradicar les violències 
i que s’adhereixin totes les entitats i també agents privats. 
Actualment a Sant Cugat està vigent el tercer Pla d’Igualtat 
de gènere, aprovat pel PDECAT-Demòcrates, el PSC i el re-
gidor no adscrit Dimitri Defranc el 2018 i que s’allargarà fins 
a l’any que ve. Aquest Pla és hereu d’un anterior que, para-
doxalment, era més complet i precís. Des de l’administració 
de Mercè Conesa es reconeixia del segon Pla (2013 - 2016 tot 
i que vigent fins a l’aprovació del següent al 2018) només es 
van realitzar el 41%  de les 86 accions que es contemplaven i 
que el 15% estaven en marxa. La resta es van descartar o sim-
plement no es van realitzar. 

Conesa admetia que la falta d’un pressupost concret va fer di-
fícil el compliment de la totalitat del segon Pla però tampoc es-
pecificava una partida econòmica per al tercer Pla. Un inconve-
nient que les llavors regidores de l’oposició Mireia Ingla i Núria 
Gibert no veien amb bons ulls. Durant el Ple de maig de 2018, 
quan es va aprovar el tercer Pla d’Igualtat, les dues regidores el 
van criticar d’“insuficient i amb manca de voluntat política”.  

De moment, amb el canvi de govern no hi ha hagut grans 
avenços en matèria d’igualtat de gènere. A banda del pro-
tocol d’agressions masclistes, la tinença d’alcaldia d’Igual-
tat ha dut a terme marxes exploratòries per detectar punts 
insegurs per a les dones a la ciutat. Tot i que encara no 
s’ha aprovat el pressupost municipal del 2020, Gibert, va 
avançar el passat novembre que no tindrà perspectiva de 
gènere de forma generalitzada. La tinenta d’alcaldia ho atri-
bueix a la falta de dades disgregades, tot i que el pressupost 
del 2019, impulsat pel govern anterior, va incorporar per 
primera vegada una mirada de gènere incipient amb una 
anàlisi interna de la bretxa salarial a l’Ajuntament. 

El darrer Pla d’Igual-
tat va tenir un grau de 
compliment del 41% 
mentre s’espera la  
introducció de la pers-
pectiva de gènere al  
pressupost municipal
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Invisibilitzades en la cultura
AUTORIA Clara Ontañón Berenguel

De mitjana, les dones representen poc més d’un 35% de les persones que pugen als 
escenaris dels principals esdeveniments culturals de la ciutat. La presència artísti-
ca està clarament copada per homes en espais com el festival infantil Petits Cama-
leons, el Teatre-Auditori i la Festa Major. Amb aquesta denúncia pública va sorgir 
al maig de 2019 l’assemblea de dones artistes de Sant Cugat, Adventícies. Un any 
després, la paritat segueix lluny. En les seves anàlisis l’assemblea va explicar que el 
festival Petits Camaleons (2019) era la proposta cultural més desigual amb una pro-
porció 87% (homes) - 13% (dones). El balanç final és que sobre els escenaris del festi-
val infantil hi van passar 107 homes i 16 dones. Però la manca de paritat és sistèmica 
i també afecta al principal equipament cultural de Sant Cugat. El Teatre-Auditori, 
en la programació 2018-19, va tenir un 31% de dones davant del 69% d’homes –sense 
comptar la música clàssica–. Als espectacles del teatre, la dramatúrgia i la direcció 
són clarament masculines amb només un 10% de dones; i en els de música les do-
nes representen el 15%.  Una de les anàlisis més completes realitzades per l’assem-
blea de dones artistes és sobre la Festa Major (2019). L’estudi dibuixa dues realitats. 
D’una banda, la dels rols, amb les dones sent majoritàries en els espectacles de dansa 
i música i dansa (més d’un 75% en tots dos casos) i sent clarament minoria (menys 
del 25%) en els de música. D’altra, la dels espais de la Festa Major amb la FMA i la ca-
seta del CPA com a espais amb més presència de dones (un 71% i un 62% respectiva-
ment) i el Xiringuit-U, la plaça de la Dansa i la Cúpula del Tro com els més desiguals 
(amb un 6,3%, 9,1% i 9,5% de dones respectivament). 

Les quotes com a estratègia. L’assemblea d’Adventícies explica que la visibilitza-
ció d’aquestes xifres és una estratègia, ja que les quotes no haurien de ser una fi sinó 
el camí per avançar cap a la paritat. “Ara per ara l’objectiu és sensibilitzar i visibi-
litzar”, expliquen, “quan taques la presència masculina als cartells, te n’adones que 
quasi no hi ha cartell i, per tant, s’evidencia que la tasca de paritat no es fa de manera 
activa a Sant Cugat”.

Cas Pep Tugues 
AUTORIA Jordi Pascual Mollá

L’afer del director de l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural (OAMCC), 
Pep Tugues, va sortir a la llum arran d’un article publicat a la versió digital d’aquest diari 
el 30 de novembre. Era una investigació periodística que, d’una banda, recollia el tes-
timoni d’una extreballadora del Teatre-Auditori que deia que havia patit assetjament 
laboral per part de Tugues i, d’altra, mostrava diversos contractes que s’havien fet sense 
complir la llei de contractació així com la denúncia d’un dels empresaris afectats.

L’extreballadora va rebre el suport d’Adventícies, Hora Bruixa i Dones i Cultura, 
col·lectius feministes que van aturar la presentació de la temporada al desembre amb 
una pancarta en contra de l’assetjament laboral i llegint un manifest en què demanaven 
al govern el cessament de Tugues. Els tres col·lectius van tornar a fer la petició a l’Au-
diència pública del Ple municipal del mateix mes.

Enmig de les accions de denúncia dels col·lectius feministes, el 6 de desembre un grup 
de treballadors de l’equipament cultural va emetre un comunicat en contra de l’acció 
durant la presentació de la temporada i en defensa dels mecanismes legals interns. Pos-
teriorment elCugatenc va confirmar que el comunicat no havia estat consensuat amb 
tots els treballadors de l’OAMCC ni havia tingut en compte la veu dels professionals 
d’empreses subcontractades pel Teatre-Auditori. A més, Tugues va ser al principi de la 
reunió en què es va acordar l’escrit.

Gairebé un mes després de la publicació de la investigació, el govern va anunciar la di-
missió de Tugues i l’inici d’un procés de selecció –encara no enllestit– que ha de per-
metre fer efectiu el recanvi.  Així mateix, l’alcaldessa, Mireia Ingla, va anunciar que es 
liquidaria l’OAMCC per buscar una nova fórmula, segurament una empresa pública. 
Prèviament, l’Ajuntament havia obert un expedient que havia conclòs que no hi havia 
proves suficients per parlar d’assetjament laboral però sí de males praxis; una resolu-
ció que va ser refermada per la Diputació.

Inés Rojo, artista plàstica 
AUTORIA Clàudia Bell Casanova

És artista plàstica i artterapeuta. En les seves obres utilitza  
i intervé en els cossos de les dones per fer una crítica a  
la cosificació i a la sexualització, amb una mirada crítica i 
punyent a la pressió estètica. 

Les teves inquietuds feministes et van portar a fer una investigació. En què 
consistia?
Vaig fer una investigació de revistes de moda per a dones. Vaig agafar-ne les fotogra-
fies i me les vaig apropiar, les vaig modificar i intervenir. Hi vaig identificar la domi-
natrix, la dona submisa, la fràgil, la boja, la femme fatale i l’Ofèlia, és a dir, la relació 
de la sexualitat amb la mort.

Fas un art crític. Què t’agradaria que pensés una persona que veu les teves obres?
Cada cop he sigut més introspectiva, es tracta de ser conscient que jo també formo 
part d’aquesta societat, que és masclista i ha conformat la meva mirada. M’agradaria 
que les persones que vinguin a veure l’obra ho repensessin, des de nens a gent gran. 

L’art és una forma d’arribar a aquelles persones que creuen que això no és 
cosa seva?
Totalment. “El feminisme hauria de ser patrimoni de la humanitat”, com va dir Car-
men Alborch. No només va de les dones, ha de ser extensiu a qualsevol extracte so-
cial discriminat per motius racials, d’identitat de gènere, de lleis, països... 

A les teves obres tractes sobretot el cos.
M’interessa molt. A les dones ens afecta moltíssim en relació a la nostra identitat. 
S’incideix en la imatge corporal, no només en la roba sinó també en la idea que per 
ser feliç t’has d’adaptar a un cànon de bellesa. Jo proposo unes d’alternatives que als 
ulls de l’espectador són horroroses perquè és evident que es violenta el cos.

Foto de Localpres
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endavant per desmuntar estereotips 
a les escoles
AUTORIA Aina Serra Julià

El Baròmetre de la Infància i l’Adolescència del 2019 
d’Unicef evidencia que la principal preocupació dels in-
fants a Espanya és la desigualtat de gènere, el masclisme 
i la violència masclista. Una realitat que viuen en la seva 
quotidianitat: joguines diferenciades per gènere; contes i 
material pedagògic que no usa les dones com a referents; 
models familiars invisibilitzats; activitats extraescolars 
condicionades pel gènere...

Per tal de “posar a l’agenda política i social la necessitat 
de revisar el masclisme en l’educació i socialització dels 
infants” s’ha creat la Coordinadora de Comissions de Gè-
nere, Coeducació i Feminismes de les Escoles Públiques 
de Sant Cugat, que agrupa les comissions de gènere de les 
Associacions de Familiars d’Alumnes (AFAs) de totes les 
escoles públiques de la ciutat. “Volem que sigui una feina 
transversal de ciutat, que no quedi en un fet puntual d’al-
guns centres”, explica Núria Valero, representant de la 
Coordinadora. El primer any d’activitat s’han format en 
gènere, han organitzat xerrades divulgatives i tenien pre-
vista una Festa de la Diversitat que s’ha postposat.

En aquesta línia, l’entitat Paidos - Fundesplai, el cen-
tre Familiaritats Diverses i l’agència de comunicació  
La Sembra, van publicar un estudi sobre la inscripció en 
les activitats extraescolars a Sant Cugat fet amb l’anàlisi de 
3.791 inscripcions. Les dades evidencien que, malgrat que la 
inscripció és quasi paritària, un 67% de les activitats tenen 
la inscripció estereotipada. És a dir, mentre els nens fan, 
per exemple, handbol i robòtica, les nenes fan, per exemple, 
dansa i taller tèxtil. Les activitats on la inscripció és paritària 
són les vinculades al currículum lectiu, com l’anglès, la mú-
sica o la natació. A més, les nenes tenen més presència a les 
activitats masculinitzades que no els nens a les activitats 
feminitzades, així la creixent incidència del feminisme aju-
da que les nenes facin l’activitat que vulguin, però encara  es 
consideren els rols tradicionalment femenins com a poc in-
teressants o atractius per als nens. Segons l’estudi, les dades 
es mantenen també quan els infants creixen.

“Un informe de la Universitat de València i de l’Institut 
Català Internacional per la Pau explica que només un 7% 

dels referents als llibres de text de l’ESO són dones i la 
majoria d’elles apareixen representades amb relació a un 
home o fent feines de casa”, afegeix Valero.

Així doncs, les dades confirmen que eduquem diferent als 
nens i a les nenes, als nois i a les noies, una diferència que 
ja des de la infància es normalitza, s’incorpora en la cons-

trucció de la identitat i imposa models de comportament 
que limiten la llibertat d’actuar, de pensar i de ser.

Els valors que històricament s’han vinculat a un o a l’altre 
gènere no són innats, sinó que els aprenem en la socialitza-
ció, a través de les pràctiques quotidianes. És així com des 
de fa segles el rol que socialment s’espera de les dones és 
l’emocional i de cures, protagonista en l’àmbit privat, gene-
ralment poc valorat i invisibilitzat; i el rol que s’espera dels 
homes és el racional i individualista, protagonista en l’àm-
bit públic, generalment considerat prestigiós i de poder. És 
sobre la normalització d’aquests rols que el masclisme es-
devé estructural en la nostra societat.

Per tant, no incidir en l’educació no sexista és perpetuar 
una cultura patriarcal i androcèntrica per la qual l’home, 
blanc, de classe mitjana i que encaixa en el rol d’home és el 
centre, i s’accepta que tingui més poder i oportunitats, per 
l’únic motiu de ser home i seguir els estereotips previstos.

S M JUSTÍCIA SOCIAL
FEMINISME
ECOLOGIA
Mª DOLORS RENAU

Tot anirà bé!
Sant Cugat del Vallès

La desigualtat de 
gènere imposa mo-
dels de comporta-
ment que limiten  
la llibertat d’actuar, 
de pensar i de ser
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a les citades a declarar, que van assistir-hi però es van negar a 
declarar. Marta Vidal, membre del Comitè de Vaga, va llegir 
el manifest a les portes del jutjat: “Vam aconseguir repercur-
sió i un debat públic sobre les desigualtats i les vulneracions 
dels nostres drets. I ara, volen silenciar-nos. Per això s’obren 
diferents processos penals a Burgos, a Xixón i a Sant Cugat. 
Es qüestionen les accions del passat 8M, però volem reivindi-
car-les i defensar els seus objectius polítics”.

Des de l’inici de la causa judicial, es va crear el moviment  
8 Mil Motius, que és la campanya de resposta al procés que 
durant els darrers dos anys ha fet actes i xerrades arreu de 
Catalunya exposant la seva lluita feminista antirepressiva. 
Un dels objectius de la campanya ha estat assenyalar FGC 
com a actor repressiu i masclista. Consideren que, essent 
una empresa pública, la Generalitat té responsabilitat polí-
tica i que cal, llavors, parlar no només de les reivindicacions 
de la vaga feminista, tal com havien fet fins al moment, sinó 
també incorporar a la campanya un caràcter antirepressiu. 
En aquesta línia, el seu lema “Jo per elles i elles per mi”, que 
apel·la a la sororitat, s’ha fet més que conegut i ha estat un 
càntic molt pronunciat en les jornades del 8M a Sant Cugat.    

La fase d’investigació judicial ja ha finalitzat i les joves espe-
ren que se’ls notifiqui l’escrit d’acusació per saber què diu la 
Fiscalia. “Pot decidir arxivar el cas, acusar-nos només d’un o 

Lluita feminista: vagues generals del 
8M i la causa 8 Mil Motius

@cupsantcugat | cupsantcugat.cat

Milers de dones 
s’han mobilitzat 
en els darrers 
8 de març

“El feminisme és la idea radical que les dones som persones” 
(Angela Davis) i no només això, sinó que les dones són el 50% 
de la població. Sant Cugat no ha viscut al marge de l’onada fe-
minista que està vivint la nostra societat sinó que ha estat un 
actor molt potent que té dos pilars importants: les vagues del 
8 de març i la causa judicial de les noies de 8 Mil Motius. 

El moviment 8 Mil Motius és un exemple evident de la llui-
ta antirepressiva feminista. D’on prové? 8 Mil Motius neix 
arran del tall de vies l’any 2018 organitzat pel Comitè de Vaga 
que va desembocar en la posterior obertura d’un procés ju-
dicial cap a 7 joves que hi van participar.  El Comitè de Vaga 
del 8M d’aquell any va preparar una acció a primera hora del 
matí que va consistir en l’ocupació de les vies dels Ferroca-
rrils de la Generalitat (FGC) a l’estació de Sant Cugat. D’en-
tre les participants en l’acció que va durar prop de dues hores 
algunes van ser identificades i, posteriorment, 7 d’elles van 
rebre notificacions sobre l’inici de la investigació de l’acció 
per part dels Mossos d’Esquadra. 

El Comitè de Vaga, en aquell moment, va exposar la seva opo-
sició pel que fa a les identificacions dels Mossos d’Esquadra, 
que va qualificar d’arbitràries. Clàudia Pla-Narbona, mem-
bre del Comitè de Vaga d’aleshores, va explicar que conside-
raven “que es tractava d’una identificació aleatòria, ja que no 
hi havia cap responsable de l’acció, sinó que totes les concen-
trades responien a allò acordat pel mateix comitè”. Tot i així, 
Mossos d’Esquadra va denunciar les joves per desordres 
públics i desobediència a l’autoritat i FGC es va personar 
com a acusació demanant 26.000€ de responsabilitat civil.  
El procés judicial va començar la primavera de 2018 i les 7 
acusades van ser citades el dimecres 6 de juny d’aquell ma-
teix any al jutjat número 5 de Rubí. Prop de 150 persones 
es van concentrar a les portes del jutjat per mostrar suport 

dos delictes, dels dos, demanar responsabilitat civil o no de-
manar-la”, exposa una de les acusades. Fins aquell moment 
romandran a l’espera. La causa de 8 Mil Motius va néixer de la 
mà de la vaga del 8 de març de 2018 i, per tant, està lligada la 
reivindicació i protesta feminista. A partir d’aquesta causa, les 
manifestacions del 8 de març a Sant Cugat han estat més par-
ticipatives que mai.  

L’any 2019, la mobilització el Dia de la Dona Treballadora 
va fer un esclat, va ser massiva. A primera hora es va tornar 
a fer un tall a les vies als FGC, tot recordant les acusades de 
8 Mil Motius. L’acció es va produir sense incidents, només 
es va identificar una jove i no hi va haver denúncia. Seguida-
ment, es va dur a terme la manifestació central on no només 
es va doblar en mobilització la de l’any 2018 sinó que a més 
es va situar al nivell d’aquestes grans fites històriques amb la 
presència de 2.000 persones –la majoria d’elles dones.

Enguany, l’acció del Comitè de Vaga del 8M va ser molt vi-
sual i amb un objectiu concret: la institució eclesiàstica, que 
es va assenyalar com a estructura patriarcal. Un grup d’acti-
vistes van pujar a la muralla del Monestir per desplegar una 
pancarta amb el lema “Fins que valgui la pena viure” i van 
encendre bengales liles. Així, es va generar un moment em-
blemàtic tot i que es va mobilitzar menys gent que l’any 2019. 
Seguidament, algunes manifestants van entrar a l’Església 
del Monestir, a l’hora de la missa de diumenge. A dins van lle-
gir un parenostre alternatiu que va indignar alguns feligre-
sos presents, els quals van treure les protestants a empentes 
mentre el mossèn cridava a la tolerància. Durant la jornada 
també es va fer una versió d’“Un violador al teu camí”, adap-
tació en català de la performance creada per les Tesis de Val-
paraíso a Xile i que durant els darrers mesos ha esdevingut 
un dels grans símbols del feminisme a nivell mundial.

AUTORIA Clàudia Bell Casanova
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AUTORIA Jordi Pascual Mollá

Al 2009 vas publicar el llibre La voz pública de las 
mujeres (Icaria Editorial, 2009) sobre les dones a les 
institucions. Tota una declaració d’intencions.
Vaig trigar un any i mig a fer-lo! Volia explicar què ha significat 
el silenci públic de les dones. La idea bàsica és que si a la polí-
tica no poses elements no violents i de diàleg, es torna una ba-
ralla de galls. Per això cal la veu femenina. De tant en tant hi ha 
hagut alguna senyora que ha dit alguna cosa però, per norma 
general, les dones no hem estat mai en política. Vam publicar 
el llibre, vam fer presentacions i després ha desaparegut. Hi 
ha companys que m’han dit que ja no el troben enlloc.

Feminitzar la política no és només que arribin les dones.
Clar! És una qüestió de mentalitat, de polítiques aplicades, de 
negociació...

Quan les dones accedeixen al poder, es troben amb 
unes institucions dissenyades per homes. S’han 
d’adaptar a unes regles del joc que les desdibuixa.
Ho visc des que al Congrés dels Diputats les dones només 
érem el 6%. No teníem ni lavabos! Evidentment, cal més 
dones per tenir una massa crítica però cal canviar el fons, 
amb un missatge més conciliador. Ho veiem en la nostra 
quotidianitat, com aportem una mirada diferent i estem 
sotmeses a unes dinàmiques concretes: als 11 anys et ve la 
regla, després et preocupes per com et neteges, si fas olor o 
no, de si et quedes embarassada i del postpart... El cos de la 
dona és obert i això s’ha de tenir en compte.

Es vinculen els elements físics al gènere i això és 
totalment fal·laç. Fins al nivell que quan a una nena li 
ve la regla, se li diu: “Ja ets una dona!”
I té 11 anys! Hi ha una part de biologia i una de gènere, i 
s’hauria d’explicar millor per sensibilitzar de temes que te-
nen a veure amb el cos i la cura.

A un dels teus articles a El Punt Avui deies que hi ha 
un vincle entre l’onada feminista actual i la lògica 
depredadora del mercat, és a dir, el feminisme actual 
és una resposta que alhora està condicionada per 
com s’entén la llibertat al capitalisme.
Exacte! En el capitalisme la llibertat és que qui té diners 
pot comprar molt, i el desig.

Desig?
Per exemple, en les adopcions i els ventres de lloguer es veu 

clarament. Hi ha el desig de ser pare o mare. D’acord, pots 
voler ser el que vulguis però un desig no és un dret. El dret 
depèn de la norma, de com es faci, de la situació en què es 
trobarien els fills... És una qüestió d’educació.

Sempre li tirem la culpa a l’educació.
És que és una cosa complexa. Cada vegada sóc més par-
tidària dels principis: solidaritat, ajuda, companyia... És 
necessari perquè vivim en una mala bava constant, de des-
trucció de l’altre. Ens cal un món més amable en què la gent 
s’ajudi. I les noves tecnologies poden ser un obstacle.

Cadascú vivim a la nostra càpsula, dins del nostre mòbil...
Així i tot, déu n’hi do el que parlem malgrat tot! Sobretot als 
barris, on hi ha molt camí a fer per recuperar-los.

Això fas de l’Associació Centre-Estació. Com es 
recupera un barri?
És complicat perquè com a associació necessitem un espai, 
però acudim a altres llocs com l’Ateneu, el Maristany, la 
Llibreria Alexandria... Cal fer activitats culturals, fomentar 
espais de trobada...

Maria Dolors Renau 
era una política 
compromesa amb 
el feminisme.  
Ens va deixar l’agost 
passat. Durant 
els seus anys de 
representant pública 
va ser eurodiputada i 
diputada al Congrés 
pel PSC. Entre el 
1999 i el 2003 va 
presidir la Internacional 
Socialista de Dones. 
Amb la jubilació va 
tornar a l’activisme 
de barri de la mà 
de l’Associació 
Veïnal Centre-
Estació, a través de 
la qual organitzava 
presentacions de 
llibres i coordinava un 
grup d’escriptura.

I des de la política fora de la institució, com veus la 
situació actual?
Som a una trituradora. No paren de barallar-se entre ells. Ara 
llegeixo Carné i, com el Foix, quina cursilada! Sembla que els 
catalans som com catòlics de l’antigor. A mi m’agrada el movi-
ment i la barreja.

Ho vius com un problema, llavors.  Quina és la solució?
La postura federal.

No ven gaire...
Ja ho sé però a la llarga és el que hi ha, són els models europeus. 
I no m’hi fico més però ho trobo molt trist, pels meus pares, per 
exemple. Ells eren molt catòlics però mantenien una decència 
de respecte a la senyera. A casa, que no es parlava de res perquè 
era la postguerra, de tant en tant la meva mare ens mostrava una 
senyera i ens deia: “Mireu, això és una senyera”, i després la tor-
nava a guardar. Quan anava pel carrer, la meva mare em deia que 
callés quan s’apropava un Guàrdia Civil perquè no ens sentissin 
parlar català. Entenc que tot aquest bagatge crea contradiccions 
importants. Per això cal revalorar la cultura i la llengua. I això 
passa per reconèixer que som bilingües, que és una riquesa.

“Al Congrés les dones no teníem  
ni lavabos! N’érem un 6%”


