MOCIÓ PER TAL DEMANAR QUE ES RECONEGUI EXPLÍCITAMENT LA
IMPORTÀNCIA DEL TREBALL DE LES DONES I LA SEVA APORTACIÓ
HISTÒRICA.
El grup municipal PROGRÉS-EPM presenta al Ple d’aquesta corporació de 26 de juny de
2008 la següent:
MOCIÓ
La història de les dones es comença a investigar cap als anys 60 però arribà a Catalunya deu
fer uns 25 anys, portada per la historiadora irlandesa Mary Nash.
Fins aleshores s’havia considerat que les dones no tenien història, ja que pertanyien a
l’àmbit de la natura, tot el que feien era seguir els impulsos de la seva naturalesa. Fins i tot
en època medieval l’església va discutir si les dones tenien ànima o no. Durant molts segles
les dones van ser considerades un simple contenidor d’esperma que feia créixer criatures en
el ventre, sense aportar-hi res d’ella mateixa.
Teories, dites científiques, demostraven la inferioritat de les dones pel fet de tenir el cervell
més petit o per tenir menys globus rojos a la sang, cosa que, a la vegada, suposava la
incompatibilitat entre l’activitat intel·lectual i la procreació. Volien fins i tot que no es
deixés tenir fills a les dones que s’entestaven a escriure llibres. Els homes eren guiats
indefectiblement per la raó, les dones per l’úter.
Una gran part de nosaltres hem estudiat la història com un seguit de guerres - dels cent anys,
dels 7 anys, guerres d’independència, guerres civils, napoleòniques...i tantes d’altres perquè
les guerres confereixen poder als guanyadors. Regnats de reis, sobretot la llista dels reis gots
i també alguna reina.
Els diferents feminismes van replantejar la qüestió de les dones i la història, després d’haver
conquerit amb molta lluita el dret als estudis superiors, en què les dones demostrarien la
seva inqüestionable capacitat intel·lectual. A partir d’aquí renoven la interpretació històrica,
però no fan només la HISTÒRIA DE LES DONES sinó que estudien les relacions socials
dona-home en cada moment des del punt de vista del GÈNERE, és a dir, de tota aquella
construcció social que s’imposa als individus des del moment de néixer nena o nen, en cada
moment històric i en cada cultura.
Històricament les dones han produït vestits, medecines, aliments i han reproduït la força de
treball. Han tingut cura i educat les criatures. Tasques sense les quals no pot reproduir-se ni
prosperar cap grup humà. Ara, el treball en l’àmbit domèstic no ha estat considerat mai com
a veritable treball. I alhora ha estat INVISIBILITZAT. Com també ho ha estat el treball
considerat productiu al camp o a la fàbrica.
Només cal consultar els Llibres de Registre del Jutjat de Pau del nostre municipi o de
qualsevol altre per veure-ho. Quan s’inscriu, per exemple, un matrimoni en l’apartat de
profesión de l’home consta: obrero, contramaestre, mecánico... mentre
que en el de la dona diu indefectiblement: labores propias de su sexo... quan sabem molt bé
que treballaven a la fàbrica de filadores, teixidores, al tallador... que seguien treballant un
cop casades i de vegades havien treballat com a obreres més de 50 anys.
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El cas de les pageses és igual. Segons la inscripció no sortien de casa, no sembraven ni
collien, ni duien l’hort, ni tenien cura dels animals, ni anaven a vendre a mercat. Labores
propias de su sexo, això és tot.
La recuperació de la Història de les Dones com a col·lectiu porta retard en el nostre país en
relació a molts països d’Europa i Amèrica. Les Universitat estan fent una bona tasca, s’està
estenent també a la secundària i, en el nostre cas, el Centre Comarcal d’Estudis Històrics del
Baix Llobregat és pioner en aquestes investigacions.
Per tant és hora ja que acabem amb la consideració de la dona com un ésser procreador,
socialment secundari que no té història ni memòria,
Es proposa al Ple de la corporació els següents,
ACORDS
•
•
•
•
•
•

Que es reconegui explícitament la importància del treball de les dones i la seva
aportació històrica a les comunitats.
Que qualsevol entitat, projecte de museu, o publicació basada en la història del
nostre municipi incorpori la perspectiva de gènere.
Que es procuri perquè a les escoles, llibres de text i educació del municipi es traballi
la perspectiva de genere.
Promoure des de l’Ajuntament l’estudi, beques, conferències, tallers, ... relacionats
amb la història de les dones.
Que es preparin adequadament totes aquelles persones que han de prendre decisions
culturals per no seguir invisibilitzant les dones.
Que es creï un arxiu històric (quan es tinguin els recursos disponibles) que pugui ser
consultar tant per estudiants com per la població en general.

Santa Coloma de Cervelló a 26 de Juny de 2008
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