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notícies
Àmplia programació per commemorar
el Dia de la dona
Conferències, tallers i, fins i
tot, una sessió gimnàstica
amb motiu de la diada

L

’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de
Roquetes va organitzar un seguit d’actes gratuïts per commemorar el Dia internacional de
la dona 2011; un programa d’actes que enguany
va ser més variat i va implicar d’altres àrees de
l’Ajuntament, empreses i entitats, la qual cosa va fer que,
malgrat que es disposava d’un pressupost molt ajustat, la
programació fou més àmplia que en d’altres edicions.
Aquests actes adreçats a les dones, i també al públic en general, van ser, per exemple, la conferència Situació actual de
les dones en el món rural i perspectives d’ocupació, que va
anar a càrrec d’Anna Vilaseca, tècnica de l’àrea de sociologia de la Fundació del món rural. Durant la conferència va
presentar-se també la primera fase del projecte Rudona:
Dones i servei d’atenció a les persones en el món rural català.
Aproximacions des del cooperativisme. Aquest acte, organitzat conjuntament amb l’àrea de Promoció Econòmica, va
celebrar-se dijous 10 de març, a la sala polivalent de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
El matí de l’11 de març, el telecentre (al casal de joves) va
acollir el taller El Dia de la dona 2.0 que va organitzar, de
manera conjunta amb Qualitat de Vida, l’àrea de Noves Tecnologies, Participació Ciutadana i Comunicació de l’Ajuntament. En aquest taller es va ensenyar a crear un bloc i es va
experimentar amb eines informàtiques 2.0 tot fent servir,
com a fil conductor, el Dia de la dona i la figura de la dona
en el món actual.
També l’àrea de Noves Tecnologies, Participació Ciutadana
i Comunicació, aquesta vegada junt amb Cultura i Qualitat
de Vida, va organitzar un altre taller al telecentre. Sota el

A LES IMATGES, LA CONFERÈNCIA CELEBRADA A LA BIBLIOTECA I LA SESSIÓ GRATUÏTA DE PILATES, TONIFICACIÓ I GYM-SUAU.

títol Marcar les diferències: la representació de dones i homes
a la llengua, l’objectiu del taller va ser donar un impuls a
l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric, que s’adapti
a les noves necessitats de la societat sense renunciar a la
claredat i a la precisió pròpies del llenguatge. També va tenir
lloc el dia 11 de març, però a la tarda.
Finalment, de les 19 a les 20 hores del mateix dia 11, a la sala
(continua a la pàgina següent)
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multiusos del casal de joves es va celebrar una sessió de cinefòrum amb el film Primera persona, femení, plural; un documental amb opinions de gent jove. Aquest acte va estar
organitzat per les àrees de Qualitat de Vida i Joventut.
ACTIVITAT A LA PISCINA COBERTA

D’altra banda, dijous 10 de març, a les 10.30 hores, l’empresa que gestiona la piscina coberta municipal, Aqua Roquetes, va celebrar el Dia de la dona amb una sessió mixta
gratuïta de pilates, tonificació i gym-suau, per participar en
la qual només calia inscriure’s a la mateixa piscina.
Cal afegir, a més a més, que durant la celebració del ple de
l’Ajuntament del dimarts 15 de març, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, va llegir el manifest oficial del
Dia de la dona 2011; un recull del qual podeu llegir al costat d’aquestes línies.

joventut

El bus de les professions
visita Roquetes
A finals de gener, el bus de les professions va instal·lar-se a l’Hort de Cruells. Aquest vehicle és una
unitat mòbil itinerant que, amb visites concertades,
ofereix a l’alumnat de tercer i quart d’ESO la possibilitat de conèixer les característiques dels cicles formatius de formació professional que es poden
estudiar a Catalunya.
El bus ofereix descripció de les branques de formació professional, assessorament individualitzat, sessions informatives per a les famílies de l’alumnat i
participació en el Saló de l’ensenyament de Barcelona. A més a més de les visites concertades, el bus
va estar obert al públic en general per informar
sobre les modalitats del batxillerat, l’accés a la universitat, els programes de qualificació professional
inicial, les beques que es poden demanar...
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El món local sempre s’ha caracteritzat pel seu compromís en el desenvolupament de la nostra societat, pel seu treball de proximitat en
el si de la construcció d’un país més just i avançat. I, en definitiva,
per la voluntat de contribuir, des de l’esfera pública, a l’assoliment
d’un entorn on totes les persones puguin dur a terme els seus projectes i aspiracions personals en un marc de plena igualtat.
El dia 8 de març, Dia internacional de la dona, és una oportunitat
que les institucions públiques i privades de Catalunya no podem
desaprofitar. Per tant, hem de vetllar conjuntament perquè les nostres reivindicacions en defensa de la plena igualtat d’oportunitats
entre homes i dones deixi de ser una utopia per esdevenir una realitat plausible...
En un manifest com aquest, les institucions catalanes, i en el nostre cas el món municipal, no podem donar l’esquena a la realitat
que encara avui és present en el nostre entorn. Hem de denunciar
amb veu alta i clara dos aspectes que embruten la nostra societat:
la violència masclista i el difícil equilibri entre la vida laboral i la
personal. En primer terme, la violència masclista, lluny de mostrar
una tendència a la baixa, és i continua sent una crua realitat. Les xifres i les dures històries humanes que s’amaguen darrera de cada
víctima de violència masclista és quelcom intolerable en un país
avançat com el nostre. I és en aquest sentit que nosaltres, les institucions públiques del país, hem de treballar incansablement i en
plena coordinació per eradicar aquesta xacra social. Calen més mitjans materials i humans per ajudar les víctimes d’aquestes situacions
i, a més, mecanismes més ràpids per intervenir davant les denúncies
d’aquest tipus...
En segon terme, la conciliació de la vida laboral i professional... La
positiva entrada de la dona al mercat de treball ha comportat que
el model tradicional de mercat laboral no sigui sostenible, ja que
avui la distribució de la jornada de treball és un dels principals elements de desigualtat entre gèneres pel fet que les tasques domèstiques continuen sent les dones les que assumeixen gran part
d’aquestes responsabilitats.
No es poden negar els passos que la nostra societat ha fet en la igualtat entre gèneres. Lluny de poder-los ignorar, han de servir com a
punt de partida del treball constant i incansable cap a la igualtat
entre homes i dones. Aquesta igualtat, avui garantida a nivell legal
en molts camps, ha de traspassar la línia de la teoria i esdevenir real
i efectiva. Aquest és també un dels principals reptes que com a institucions ens hem d’autoimposar.
És per tot això que demanem i ens comprometem a treballar per assolir aquest horitzó d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones...
I en aquest camí cap a una societat més justa és on els ens locals
tenim un important paper a jugar. Hi podem intervenir amb el disseny i l’aplicació de les nostres pròpies polítiques públiques, potenciant els espais de coeducació, denunciant les situacions
discriminatòries, treballant amb altres institucions per garantir un
entorn social més equitatiu... I aquest any, amb les eleccions municipals que ens afecten directament, hi podem contribuir fent de les
nostres institucions locals un espai de trobada i diàleg conjunt d’homes i dones que, des del compromís envers les seves ciutats, treballaran per la construcció d’una societat més solidària, lliure i justa.

