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Et necessita per

creure en sí mateix. Fes-te’n soci.

Perquè ser soci de Creu Roja és contribuir a

que molts xiquets, toxicòmans, dones maltractades,

immigrants, persones majors i víctimes de catàstrofes

i guerres tornen a creure en un futur. El seu.
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femenina en els espais de poder.

El 98 per cent del món està dirigit

per un grup de persones que són

homes, blancs, heterosexual i

sense discapacitat. «Aquestes

persones han creat un món basat

en els seus interessos i principis.

Per tant el racisme, el classisme,

l’esteticisme i el sexisme conti-

nuen sent valors en la nostra so-

cietat», apunta Sarrió . I adverteix

«fins que no hi haja una diversitat

dirigint el món res no canviarà per

La violència de gènere i
l’ocupació de llocs
d’importància en els
centres de decisió són
algunes de les
assignatures pendents
del feminisme. A
l’esquerra cartell de les
jornades que s’han
celebrat a València. / EL

PUNT

moltes lleis que s’aproven per de-

fendre els més desemparats».

No hem d’anar molt lluny per

a comprovar les afirmacions

d’aquesta feminista. Tan sols

quatre dels consellers del govern

de Francisco Camps són dones. I

cap d’elles ocupa un departament

amb gran pressupost ni aspirà en

cap moment a situar-se en alguna

de les dues vicepresidències.

«El moviment feminista va-

lencià és prou potent, tenim mol-

tes dones il·lustres, i en general

segueix la tònica del que són els

grans nuclis urbans, pensants i

creatius de l’Estat. Hui dia, però,

per motius polítics ha perdut po-

der, ni tan sols existeix l’Institut

de la Dona i, a poc a poc, s’ha anat

rebaixant el poder de la dona. En

altres autonomies, com Andalu-

sia, Catalunya o el País Basc, les

dones tenen una presència més

que destacable en llocs impor-

tants de decisió i això es nota en

les polítiques que estan aplicant-

se», denuncia Sarrió, tal com s’ha

fet en aquestes jornades. «No po-

dem oblidar el gran treball que ha

fet el feminisme valencià, creant

un teixit molt important d’asso-

ciacions i grups que treballen des

de diferents àmbits amb capacitat

per a reunir-se i prendre postures

conjuntes i alhora fer sentir la se-

ua veu com a interlocutores ne-

cessàries», destaca García.

Unides

En les jornades també hi ha hagut

un espai per a recordar aquells

primers passos vacil·lants i les de-

rivacions actuals. «El feminisme

de fa 30 anys sorgia de la dictadu-

ra, era enormement esperançat i

ingenu però alhora molt fort i ba-

tallador. Hi havia més militància

doble, política i feminista, i te-

níem moltíssimes batalles con-

cretes com ara el divorci, l’avor-

tament... Ara caminem més segu-

res, gràcies a tot el que hem

aprés», expressa García.

També recorda un fet molt im-

portant la unió que han aconse-

guit en aquests anys. «Els lligams

entre les diverses associacions no

eren forts i ara hem aprés a bara-

llar-nos, però a avançar juntes i

parlar amb una sola veu quan és

necessari sense perdre la diversi-

tat. Les dones som diverses, el fe-

minisme és divers», explica Enci-

na.

A més d’unides, les dones

també han trobat altres companys

en aquest camí: els homes. «El fe-

minisme no és solament una cosa

de dones. Tots som víctimes d’un

sistema patriarcal que ens obliga

a ocupar determinats llocs. Sorto-

sament, un grup nombrós d’ho-

mes s’han adonat d’aquesta situa-

ció i ens estan ajudant», afirma

Sarrió.


