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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
organitza la II Fira de 
les Dones diumenge 13 

de març de 10 a 15 h al Pla 
d’Òdena, com a últim acte 
de celebració del 8M, Dia in-
ternacional de les dones. La 
matinal comptarà amb una 
cinquantena de parades di-
verses en què s’hi exposaran 
i vendran productes d’artesa-
nia, naturals i de teràpies, 
comptarà amb dissenyadores, 
escriptores, pintores, entre 
d’altres. Hi participaran do-
nes d’arreu de la comarca de 
l’Anoia i també d’altres com 

el Solsonès, el Baix Llobregat, 
el Bages, el Berguedà, el Bar-
celonès, el Vallès Occidental i 
de l’Alt Penedès. L’espai també 
acollirà xerrades, tallers, reci-
tals i actuacions musicals en 
directe.
La fira va néixer per donar su-
port al col·lectiu femení i com 
a reconeixement del talent, 
el potencial, la creativitat, 
el coratge i l’emprenedoria. 
L’objectiu és crear un espai 
de visibilització de les dones, 
aspecte que l’organització 
considera clau per avançar 
cap a la igualtat de desenvo-
lupament per aconseguir els 
drets humans i la llibertat per 

Òdena celebrarà la II Fira de les dones 
amb una cinquantena de parades

fer i decidir. En aquest espai 
públic en què tothom és ben-
vingut es proposa compartir 
saviesa, coneixement i femi-
nitat i crear vincles i una xar-
xa de companyerisme, sorori-
tat i no competivitat.
La primera edició de la Fira 
va tenir lloc el març de 2019 
al Mercat del Pla d’Òdena i 
va comptar amb la participa-
ció de 130 dones. L’edició del 
2020 havia de ser-ne la sego-
na, però el confinament de la 
Conca d’Òdena arran de la 
pandèmia de Covid-19 tres 
dies abans de la data prevista 
va provocar que s’anul·lés.
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El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va subscriure 
la declaració instituci-

onal que la Generalitat de Ca-
talunya ha aprovat per al Dia 
internacional de les dones 
d’aquest 2022. El text urgeix a 
«trencar el miratge de la igual-
tat que fa que una part de la 
societat es pregunti «què més 
volen les dones?» o que s’ins-
tal·li en la falsa equidistància 
del ‘ni masclisme ni feminis-
me’. El patriarcat i la seva ideo-
logia, el masclisme, continuen 
ben vius a la nostra societat. 
El gènere, juntament amb al-
tres eixos d’opressió, és encara 
avui un element central de les 
estructures i les relacions soci-
als, econòmiques i polítiques. 
A través de les relacions de 
poder de gènere, el patriarcat 
reprodueix quotidianament 
estereotips, rols socials i jerar-
quies d’estatus que coarten la 
llibertat de les nenes, les ado-
lescents i les dones».
La declaració explica que 
«d’una banda, persisteixen 
greus desigualtats materials 
com la feminització de la po-
bresa, l’assignació a les dones 
del treball de cures no remu-
nerat i de menystingut valor 
social, la segregació vertical 
i horitzontal del mercat la-
boral, sous més baixos -fins 
i tot salaris inferiors per la 
mateixa feina- i condicions 

laborals més precàries per a 
les dones». I «d’altra banda, 
el patriarcat ho impregna tot 
de jerarquies, desigualtats i 
discriminacions que són al-
hora la base de les violències 
masclistes que es produeixen 
en cadascun dels àmbits de la 
vida, de la devaluació de tot 
allò relacionat amb la femini-
tat i amb les dones, del sexis-
me i la misogínia disfressats 
de tradicions o d’humor, 
d’una pressió estètica asfixi-
ant que cosifica les dones i 
hipersexualitza les nenes i les 
adolescents, i de la sobrere-
presentació dels homes en els 
llocs de lideratge, de presa de 
decisions i de més visibilitat, 
incloent-hi els mitjans de co-
municació».
«També es manifesta en la 
ceguesa de gènere, que no té 
en compte les experiències, 
les realitats, les necessitats 
i les expectatives de la mei-
tat de la població, ja sigui en 
nombroses lleis i polítiques 
públiques, en els currículums 
educatius, en el disseny dels 
productes tecnològics, i en 
les normes i pràctiques -for-
mals i informals- de funcio-
nament de les institucions, de 
les organitzacions polítiques, 
econòmiques i socials o de les 
entitats. Totes aquestes injus-
tícies de gènere interaccionen 
amb el classisme, el racisme, 
la cisheteronormativitat, el 
capacitisme, l’edatisme o la 

situació administrativa, i pro-
dueixen formes específiques 
i agreujades de subordinació 
de les dones. Per aquest mo-
tiu, les vindicacions feminis-
tes són molt clares: acabar 
d’una vegada per totes amb 
les injustícies distributives i 
de reconeixement i assegurar 
la paritat i l’igual valor de la 
veu de les dones en la parti-
cipació en totes les esferes», 
afegeix el text.
La declaració, «davant les de-

sigualtats, discriminacions 
i violències estructurals que 
pateixen les dones pel sol fet 
de ser dones», proposa «dos 
canvis imprescindibles i ina-
jornables. En primer lloc, el 
paper actiu dels homes per 
identificar i rebutjar els es-
tereotips, les actituds i els 
comportaments masclistes 
propis i dels seus entorns la-
borals, familiars o d’amistats 
que normalitzen i perpetuen 
la discriminació, el menyste-
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niment, la cosificació o les 
violències envers les dones 
i que, al mateix temps, els 
imposen a ells mateixos una 
determinada manera de ser i 
de fer com a homes. Així ma-
teix, els homes han d’assumir 
la responsabilitat que els per-
toca en la sostenibilitat de la 
vida, i en el treball domèstic 
i de cures. El feminisme és 
per a tothom. En segon lloc, 
la resposta institucional ha 
d’estar a l’altura».
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