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Renovar-se o morir !

A

lguns hi estaran d’acord
i d’altres tot al contrari,
però perquè les idees
no s’esgotin i per tal de mantenir
la continuïtat d’una associació
veïnal és necessari el canvi al capdavant de la direcció d’aquestes
entitats. Molt sovint ens diuen
que el món associatiu no es renova, però jo estic en desacord
amb aquestes afirmacions.
La FAVLL fa tres anys que va fer
una gran renovació de càrrecs;
també aquests últims anys una
bona part de l’associacionisme
ha anat renovant-se, per exemple podríem anomenar Arqués
de Rufea, la Caparrella, l’Escorxador-Templers, Llívia, Marimunt,
Mariola, Pardinyes, Vallcalent,
Copa d’Or i Sot de Fontanet, Noguerola-Estació-Segre, InstitutsSant Ignasi, Clot i confluències,
Ciutat Jardí i Camp d’Esports,
totes associacions que han estat
renovades.

Francesc Rosselló

Quan la nova Junta Directiva
de la FAVLL va entrar a dirigir
l’entitat, una de les prioritats va
ser renovar els seus estatuts i un
dels punts que es va modificar
va ser que la persona que ocupi
el càrrec de presidència només
podrà optar a la reelecció durant una legislatura més, la qual
cosa deixa molt clar la voluntat
de no apoltronar-se al càrrec.

Aquest punt seria interessant
que el prenguessin com exemple altres associacions, perquè
el fet d’endropir-se en una presidència no deixa veure amb
claredat el futur. Avui dia surten
sovint plataformes en contra del
món associatiu, i no és estrany,
perquè idees noves volen fer-se
un lloc entre els seus veïns, i els
dirigents d’associacions, moltes
vegades, no saben fer un pas al

L’experiència al
capdavant d’una
associació és molt
positiva, però ho és
més tenir il·lusió per
crear nous projectes
de futur per atendre
les necessitats
canviants que van
sorgint en cada
moment

costat. Si mirem amb una mica
de perspectiva, trobem que
majoritàriament les plataformes
sorgeixen on les direccions de
les associacions fa molts anys
que no canvien.
La meva opinió, com a persona que fa molts anys que és dins
del món de l’associacionisme
(però no sempre com a president), és que l’experiència al capdavant d’una associació és molt
positiva, però considero que és
més important tenir il·lusió per
crear nous projectes de futur per
atendre les necessitats canviants
que van sorgint en cada moment
i poder aportar idees i propostes
perquè l’associacionisme veïnal
pugui avançar al mateix ritme
que ho fa la societat.
No vull ser pessimista, però o
sabem renovar-nos i deixem de
mirar-nos el melic o tindrem algú
que ens passarà per sobre. •••

Pacte Social per la Ciutadania

La lluita per la igualtat

L

a defensa dels drets de les dones fins
al final del segle XIX mai no havia estat
una prioritat. Fins i tot en el naixement
del socialisme es prioritzava la igualtat de
classe abans que la igualtat de gènere. Al
final del segle XIX i començament del XX,
quan les condicions laborals a les fàbriques
eren molt precàries i quan hi havia treballant
una gran quantitat de dones i nens i nenes,
a causa de la necessitat de mà d’obra, va ser
quan les dones començaren a ser protagonistes en la lluita i la revindicació dels seus
drets laborals.
Aquesta lluita ha estat i continua sent molt
dura. Les dones hem patit i continuem fent
doble jornada: treballar a casa i a fora. Però el
més important de tota aquesta lluita és que
la dona ha decidit no quedar-se a casa. Ara les
dones som a tot arreu; som metgesses, som
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La Paeria • Ajuntament de Lleida

El masclisme sempre ha
estat a la defensiva, de
vegades directament, però
sovint des de la invisibilitat,
posant traves, legislant
sobre el paper, i no de
manera efectiva
juristes, som mestresses de casa, som polítiques, som sindicalistes, som camioneres,
som taxistes, som mestres… Som tot allò que
ens proposem ser! Però ser-ho ens comporta
molt d’esforç, ja que no ho tenim gens fàcil.
El masclisme sempre ha estat a la defensiva,
de vegades directament, però sovint des de
la invisibilitat, posant traves, legislant sobre el
paper, i no de manera efectiva.
Ara, però, la societat sap que les dones
no estem disposades a suportar cap discriminació per raó de gènere. Ara les dones no
callem, ara les dones diem en veu alta que ja
n’hi ha prou! I això preocupa molt un sector
de la societat: la societat masclista i patriarcal

i la més institucionalitzada que viu gràcies a la
societat patriarcal. I també preocupa un sector de la societat que estava en la seva zona
de confort, callat però latent, que ara veu
com pot perdre privilegis i estatus social. Vol
continuar manant! Per això l’extrema dreta
s’ha organitzat. Ha declarat la guerra a les dones! Des de Trump, Bolsarano, Salvini, Orbán
i, ara, Vox a Espanya, tots ells representen el
masclisme més retrògrad, l’odi i el menyspreu
vers les dones, tots ells volen posar fi d’un
cop de ploma als drets que tant ens ha costat
d’aconseguir.
La lluita per la igualtat entre homes i dones
s’ha de fer des de tots els racons de la societat.
Posar fi a la societat masclista no és fàcil, no
serà fàcil. Tota la història passada i recent, majoritàriament, ha estat i és masclista. Per tant
està tan arrelada que sovint actuem, sense
ser-ne conscients, de manera masclista. És
importantíssim educar des de la coeducació,
allunyant els infants dels estereotips de gènere i, sobretot, trencant d’una vegada el model
tradicional del masclisme, perquè viure lliures
és el que ens dignifica com a persones. •••

