DONESALDAVANT
Des de la posada en marxa de la democràcia, el PSC del Baix Llobregat ha impulsat
polítiques en matèria de gènere en els municipis de la comarca.
Amb aquesta frase volem resumir anys i anys de polítiques actives des dels governs
locals i des dels moviments de dones a cada municipi. L’aparició de regidories
específiques, l’impuls d’entitats de dones, construcció de protocols i circuits per abordar
la realitat en violència masclista, el treball diari per l’apoderament i en especial per la
visibilització de les dones com a ciutadanes de ple dret han estat els trets essencials
de les polítiques públiques.
L’evolució del paper de la dona en la societat és lenta però visible, gràcies a lleis com la
d’Igualtat impulsada pel socialisme del govern de l’Estat.
Centrant-nos en l’esfera política, les llistes a qualsevol dels comicis han de ser paritàries
i cremallera. Això ha fet incrementar en els últims anys els percentatge de dones en
càrrecs públics.
Tot i que queda molta feina per fer, el PSC s’ha diferenciat de la resta de forces
polítiques per no quedar-se en propostes que queden molt bé escrites, si no en posar-les
en marxa. Això ha esdevingut, entre d’altres, en tenir la comarca amb el 50%
alcaldesses socialistes.
La idea del PSC comarcal és teixir una xarxa de dones socialistes que tingui com
objectiu promoure el lideratge femení. Traçar estratègies conjuntes, explorar
alternatives socials, econòmiques i polítiques, construir ponts amb d’altres formacions
polítiques que treballen temes de gènere, establir noves relacions amb entitats i
organitzacions actuals, també liderades per dones.
Aquest grup, anomenat DONESALDAVANT, està composat per les alcaldesses del
PSC, candidates, dones històriques, quadres polítics femenins. Mai oblidant que
formem part d’una organització i un projecte més gran que es diu PSC on tenim els
nostres companys homes, cada dia més sensibilitzats amb aquests temes. I convençuts
de que han de ser compartits.
Volem compartir amb totes les delegades i delegats del 4 congrés de les dones del Baix
Llobregat la construcció del nostre grup, ja que volem ser altaveu de posicionaments
que considerem han de ser conjunts de totes les dones de la comarca. Crearem
contingut, formarem a dones, establirem trobades amb col·lectius, treballarem per
defensar els drets de les dones de la nostra comarca. Sempre tenint present que vivim
encara amb la xacra de la violència masclista, que no ens podem permetre com a
societat madura.
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