
P arlar d’Igualada és par-
lar d’un munt de dones 
que la societat patriarcal 
ha invisibilitzat al llarg 

de la història, però que han estat 
imprescindibles per construir la 
ciutat que tenim ara. 

Penso en la Carme, una senyora de 92 anys que 
amb una energia encoratjadora m’explicava que 
la seva mare havia treballat tota la vida a l’antiga 
fàbrica de la Igualadina Cotonera, i que tot el poc 
que guanyava insistia que havia d’anar dedicat als 
estudis dels seus fills. El seu exemple, com el de 
moltes altres, il·lustra la resiliència de dones que 
amb una feina econò-
micament precària i 
amb unes condicions 
duríssimes, van per-
sistir per donar un 
futur a la seva família. 
També penso en tantes 
dones que van haver 
de renunciar a estudi-
ar o a tenir una feina 
per poder ser mares, 
bé perquè el que s’es-
perava d’elles era que 
deixessin les aspiraci-
ons professionals de 
banda, o perquè van 
decidir lliurement –almenys lliurement amb les 
condicions contextuals que oferia aquella època– 
decidint que volien tenir una dedicació plena a la 
família. Imagino també les dificultats econòmi-
ques i socials que devia fer front la primera dona 
comerciant que va aixecar una persiana o que va 
impulsar el seu negoci, obrint el camí a moltes 
d’altres, i que actualment ja en són moltíssimes.
La conciliació laboral i familiar ha estat i és un 
dels grans obstacles que les dones tenim per as-
solir una justícia social real. Ser mare o seguir 
avançant en l’àmbit professional, és una dicoto-
mia comuna que inevitablement la dona es plan-

M entre centenars 
de ciutadans, 
catalans o espa-
nyols, fan milers 

de quilòmetres per portar ajut 
humanitari i recollir refugiats 
ucraïnesos a la frontera amb 

Polònia, a la frontera de Melilla, la guàrdia ci-
vil rep a garrotades els immigrants que volen 
entrar a Espanya. 
Les escenes de violència extrema de set agents 
de policia en contra d’un sol home, ferit, esgo-
tat i espantat, fan avergonyir a la majoria de 
ciutadans. En canvi, al ministre de l’Interior, 
el jutge Grande Marlaska, li sembla justa i pro-
porcionada l’actuació dels agents sota les seves 
ordres. Si us dic la veritat no m’estranya gens 
la manca d’humanitat d’aquest “ministro soci-
alista” car li deu el càrrec a un desig personal 
del Cap d’Estat que, tot i no poder intervenir 
en política, segons la Constitució, hi intervé 
sempre que vol. Val a dir que amb govern so-
cialista, intervé sempre. El PSOE s’hi agenolla, 
sap qui és l’amo.
Aquesta actitud violenta i deshumanitzada 
que es dona a la frontera sud d’Europa -o del 
nord d’Àfrica- és just la contrària que veiem a 
les fronteres d’Ucraïna on fins i tot un govern 
tan dretà i carcamal com el polonès, està po-
sant tots els mitjans per acollir als, de moment, 
dos milions de refugiats que hi passen.

Això no és tot. També els ciutadans de peu, 
com dic a l’inici de la columna, estem donant 
un exemple de solidaritat internacional. Tant 
és així que les ONG’s s’estan quedant col·lapsa-
des de tant material solidari com els han lliu-
rat els ciutadans. No fa ni quinze dies que va 
començar la invasió russa d’Ucraïna i ja hi ha 
milers de refugiats que han arribat a Catalunya 
on, la majoria, s’han quedat amb acolliment de 
milers de catalans que els han obert les portes 
de casa seva. Han anat més de pressa els ciuta-
dans a prendre mesures per a pal·liar els pati-
ments dels ucraïnesos, que no pas els governs 
respectius que, més enllà d’enviar armes i apu-
jar els preus de l’energia i els aliments, poca 
cosa han fet en favor de les persones.
És un xoc cultural veure com el govern “más 
progresista de la historia de España” desferma 
les seves bèsties més ominosament violentes 
contra persones indefenses que l’únic que vo-
len és tenir accés a una vida. Tant li fa que el 
president del gobierno de España sigui de dre-
tes o d’esquerres, quan vol aplica allò de: “en 
cas de compromís, l’estat té atribucions per 
passar-se pels c.... totes les lleis del país”.
Comptat i debatut el que més s’assembla a un 
polític de dretes espanyol és un polític d’es-
querres espanyol. I mentrestant les bèsties vi-
olentes campen sense control per les fronteres 
del sud, lesionant africans i avergonyint als 
ciutadans decents. 
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Trobar-te això davant de molts 
bars i restaurants demostra que 
els fumadors, en general, no són 
massa nets i curosos. 
L’espai públic és de tots i tots hem 
d’intentar mantenir-lo el màxim 
de net.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a:  fotodenuncia@veuanoia.cat

JAUME SINGLA
@jaumesingla

teja en un moment de la seva vida. El fet és que 
triar una de les dues opcions sense que es condi-
cioni l’altra és a hores d’ara un dels majors rep-
tes per apropar-nos a una plena igualtat de drets 
entre homes i dones, i que ja plantejava Simone 
de Beauvoir en el seu llibre el Segon sexe escrit el 
1949. De fet, en aquest mateix llibre la feminis-
ta francesa apuntava que si al llarg de la història 
hem aconseguit escurçar distàncies entre home i 
dona en qüestió de drets, ha estat gràcies al tre-
ball, perquè és l’únic “que pot garantir una lliber-
tat concreta”. 
I aquesta llibertat concreta, ho serà del tot quan 
les limitacions i barreres en el món laboral siguin 

l’excepció i no la nor-
ma. No és fàcil, perquè 
cal una transformació 
social i també legis-
lativa important, que 
sigui capaç de revertir 
estereotips que gene-
ren treballs altament 
feminitzats, trencar 
sostres de vidre i aca-
bar amb la bretxa sala-
rial.
Igualada, com a ciutat 
industrial, de serveis 
i en transformació 
constant, vol ser també 

part d’aquest canvi de forma activa i determina-
da. Per això seguim apostant, per una banda, en 
incentivar el debat entre els més joves sobre les 
discriminacions per raó de gènere i potenciant 
el talent, especialment el femení, i a la vegada 
treballem per proporcionar eines a totes aquelles 
dones que necessiten acompanyament laboral, 
legal o social. A més, a Igualada tenim la sort de 
gaudir d’un teixit social feminista molt potent 
que també contribueix en aquesta transformació, 
des de Dones amb Empenta fins la UEA Inquie-
ta, i que representen la diversitat i la força de la 
dona, la veritable marca Igualada. 
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