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Igualada Som-hi proposa 
un decàleg de polítiques 
feministes
REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi ha 
elaborat un decàleg 

propostes per commemo-
rar el Dia Internacional de 
les Dones que proposa que 
l’Ajuntament dugui a terme. 
La formació marca que “calen 
polítiques feministes reals i 
no només accions simbòli-
ques. El Dia de les Dones és 
cada dia i per això fem aquest 
seguit de propostes per una 
Igualada feminista i dema-
nem que es puguin dur a ter-
me”.
La plataforma proposa que la 
ciutat s’adhereixi a l’aplicació 
mòbil M7 Citizen Security 
com ja han fet una dotzena de 
municipis catalans per preve-
nir agressions sexuals al car-
rer amb un avís que la possi-
ble víctima envia directe a la 
Policia Local amb un sol clic 
al telèfon per geolocalització. 
També proposa augmentar la 
coeducació per sensibilitzar 
sobre la igualtat, per evitar 
estereotips sexistes i prevenir 
la violència masclista a esco-
les i instituts.
D’altra banda, Igualada Som-
hi demana bonificar l’acollida 
de les escoles bressol per a fa-
mílies monomarentals i cre-
ar una renda mínima per les 
mares en situació de pobresa 
amb fills a càrrec; augmentar 
els salaris del personal de cu-

res i neteja com el de les tre-
balladores de la Residència; 
crear una borsa municipal 
de personal de cures, neteja 
i classes de repàs per regular 
aquestes activitats; crear un 
servei de cangur municipal 
com ha fet l’Ajuntament de 
Barcelona; impulsar un pro-
grama per acompanyar les 
dones grans que viuen soles; 
feminitzar el nomenclàtor de 
la ciutat per incorporar més 
noms de dones als carrers i 
equipaments públics d’Igua-
lada; garantir la igualtat a 
totes les activitats de l’Ajun-
tament (jurat dels Premis 
Ciutat d’Igualada, rodes de 
premsa, actes públics,…); i 
crear un programa de beques 
per pagar extraescolars i les 
quotes de les AFA per a faci-
litar la conciliació.
La regidora d’Igualada Som-
hi, Montse Montaña con-
sidera que “un Ajuntament 
feminista és aquell que fa 
polítiques feministes. La 
realitat de les dones encara 
avui és desigual davant la 
dels homes, ja sigui a la fei-
na, en la distribució de les 
càrregues familiars, també 
en l’atur o en la precaritza-
ció laboral. Defensem que 
cal lluitar-hi amb polítiques 
feministes. Des del PSC, 
els Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta volem 
aconseguir tenir una Iguala-
da realment feminista”.
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El passat diumenge va 
tenir lloc l’acte amb 
motiu del 8M organit-

zat per ERC Igualada i ERC 
Anoia sota el nom de “Les 
bruixes del passat, les dones 
del present” que va comptar 
amb la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones (ICD), 
Meritxell Benedí, i la partici-
pació de les regidores d’ERC 
Igualada, Montserrat Arge-
lich i Iolanda Gandia. 
Meritxell Benedí, qui és his-
toriadora de base, va fer una 
àmplia exposició històrica de 
com la cacera de bruixes ens 
ha portat a l’actual societat 
patriarcal que les dones del 
present patim.  “Les dones 
d’aquell moment van modi-
ficar el seu comportament, 

van deixar de dir o fer certes 
accions per por a represàlies, 
i el judici cap a elles de la so-
cietat va canviar, la veu i la 
feina d’una dona van comen-
çar a valdre menys que la d’un 
home i això s’ha perpetuat 
fins avui”, va explicar Benedí. 
En aquest sentit, i com a ho-
menatge, durant l’acte es van 
citar els noms de les dones 
processades per la Batllia 
d’Igualada el 1607, el període 
de la cacera de bruixes més 
extens. Entre elles, Margari-
da Vila, de la Pobla de Clara-
munt i Jerònima Fàbregues, 
“una Pagesa”, veïna de la Qua-
dra de Vilanova del Camí. 
D’altra banda, gràcies a l’ex-
periència de Benedí com a 
assessora de la Conselleria de 
treball, afers socials i famílies 
i com a directora general de 

serveis socials, del mateix de-
partament, també va parlar 
d’algunes polítiques feminis-
tes com l’acció positiva, i de 
com és d’important la inter-
seccionalitat en aquest àmbit 
i en tots.
En l’acte també hi van parti-
cipar les regidores Montser-
rat Argelich i Iolanda Gandia, 
qui van fer recordatori de la 
proposta d’ERC Igualada per 
tal que el nou Centre Cívic 
Nord porti el nom de Nativi-
tat Yarza i Planas, qui fou la 
primera alcaldessa de Cata-
lunya escollida democràtica-
ment en les eleccions de ge-
ner de 1934 a Bellprat. 
Finalment, la vicepresidenta 
del Parlament, Alba Vergés, 
va cloure l’acte animant a to-
tes i tots a treballar per acon-
seguir la igualtat plena.

ERC reivindica el 8M amb un acte amb 
la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, Meritxell Benedí
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“És necessari que en els bar-
ris d’Igualada hi hagi més 
patrulles policials, tant de 

policia local com de Mossos 
d’Esquadra perquè més segu-
retat és més llibertat”. Així ho 
va dir el president de Ciutadans 
(Cs) al Parlament, Carlos Car-
rizosa, durant una visita a Igua-
lada acompanyat de la portaveu 
de Cs a l’ajuntament, Carmen 
Manchón, i després d’entrevis-
tar-se amb comerciants i as-
sociacions de veïns. Carrizosa 
va denunciar la falta d’efectius 
policials en els barris de Mont-
serrat, Les Comes i Sesoliveres 
i va assegurar que la sensació 
d’inseguretat s’ha accentuat 
“pels condemnables successos 
de fa 4 mesos amb una jove 

brutalment agredida al polí-
gon de Les Comes”. Carrizo-
sa va criticar que la comissió 
d’estudi del model policial del 
Parlament de Catalunya “està 
creada per satisfer a la CUP” i 
“en realitat persegueix revisar el 
model policial a la baixa”. “Hem 
de cobrir aquestes mancances 
de seguretat per evitar que uns 
altres facin política basant-se 
en el prejudici i en models més 
autoritaris” ha dit.
El president de Cs a Catalunya 
també va demanar la neutra-
litat dels edificis públics com 
l’ajuntament on “només hauri-
en d’estar els símbols oficials i 
legals que emparen a tots” com 
són “la bandera catalana, l’espa-
nyola i la del municipi”. Carri-
zosa va lamentar que “al PSC 
no és un tema que li interessi”.

Carrizosa demana més patrulles policials en la seva visita a Igualada


