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''Dones i política: Noves perspectives per a l'acció''
Centre Octubre de València, dissabte 10 de novembre de 2012

Aquesta Jornada que ha organitzat la Secretaria de la dona d’ERPV ha estat el fruit d’uns 
quants mesos de recerca i organització per a crear una àgora d’idees per a la reflexió, 
l’acció  i  la  transformació  de  la  societat  sota  l’empara  de  l’independentisme,  el 
republicanisme i la justícia social. L’objectiu era  analitzar i potenciar les aportacions de 
les dones a la societat com a motor de tota acció política vers la transformació real del 
medi  social,  econòmic,  cultural  i  polític  en el  marc nacional  dels Països Catalans.  La 
finalitat, ensamblar-ho tot obrint les portes de la nostra organització a tota la gent amb 
qui  compartim lluita  i  objectius.  Finalment,  si  tot  açò  ho  féiem en  un ambient  lúdic, 
creatiu i de treball, tant millor per a totes les persones que hi participàvem.

Avui i ací, al Centre Octubre, en aquest magnífic escenari que ens torna a cedir ACPV, 
n’hem creat un on hem parlat de molts temes, s’han plantejat qüestions d’allò més 
interessants, hem debatut i ara toca fer-ne un resum de les idees.

1. Per saber on som i cap a on anem hem de saber d’on venim. Reivindiquem la 
memòria històrica de les dones que han lluitat per assolir drets i igualtat i que han 
estat silenciades i mai reconegudes.

2. Reivindiquem el valor republicà més important: la igualtat.

3. Les dones hem de dixar de voler véncer i començar a convéncer.

4. El feminisme polític ha de lluitar per assolir llocs de decisió, no pot esperar 
l’evolució social, i ha de ser a través de partits d’esquerres.

5. La participació de les dones en política enforteix la democràcia, aporta qualitat i 
també és una manera d’acabar amb el divorci entre societat i política.

6. La formació continuada per assolir el lideratge col·lectiu i públic en una societat 
patriarcal i capitalista on el 52% de la població som dones, esdevé prioritari. Una 
formació en igualtat de condicions. I un ensenyament just, públic, gratuït… on la 
nostra cultura i la nostra llengua esdevinguen protagonistes acollidores i solidàries.

7. Totes les sensibilitats, sexualitats i tipologia de famílies han de ser ateses en 
igualdat de condicions, drets i deures.

8. Les dones tenim capacitat, formació i interés per poder acarar i dur endavant 
qualsevol acció de govern.



9. Les dones necessitem d’una reforma laboral que permeta l’adaptabilitat i la 
flexibilitat dels horaris laborals, de reunions, de serveis per poder compartir la vida 
i el temps familiar sense renunciar a les nostres filles i fills, ni als nostres majors.

10.Les dones, i els homes, necessitem una llei de sanitat que garantesca l’estat 
complet del benestar físic, mental i social en totes les circumstàncies.  Per això 
hem de posar al mig del debat polític tot allò relacionat amb la qualitat de vida de 
les dones, els seus drets sexuals i reproductius, l’assistència mèdica, despertar la 
consciència social, promoure canvis que garantesquen la salut de les dones al 
món.

Des d’Esquerra Republicana seguirem treballant no només per fer jornades com aquesta 
sinó per fer polítiques de dones i portar iniciatives a totes aquelles institucions on tenim 
representació. Aquesta línia de treball l’hem estat fent fins ara transversalment dins d’una 
organització, la nostra, que abasta tota la nació. I també fem la feina bastint complicitats i 
col·laborant amb altres organitzacions, associacions i persones que des de la llibertat, la 
justícia i la igualtat vulguen arribar a l’objectiu de la igualtat real. 

Som conscients de les dificultats conjunturals per assolir aquesta fita i - si volem 
recuperar l’estat de benestar i els drets socials, civils i democràtics a hores d’ara ja 
perduts- cal que ens desfem tant dels mals gestors que ara per ara governen en les 
nostres institucions, com de la llosa d’un Estat espanyol espoliador… 

Hem de decidir què volem ser, cap a on volem anar i amb qui volem estar. Crec que avui, 
aquí, molta gent ho tenim clar i d’altres comenceu a refelexionar-hi... Fins llavors, ens 
trobem en la feina, ens retrobem en la lluita.

Salut, república, socialisme i igualtat!

--
Carme Camps
Secretària de la Dona d’Esquerra Republicana del País Valencià
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