
III CONGRÉS FEMINARI VALÈNCIA 2018 

Dónacomençament  el III CongrésFeminari de Valènciaamb la intervenció de la filòsofa 

feminista Amelia Valcárcel, el mateixdia que la dreta conservadora perd el governd'aquest país 

obrint-se una finestrad'oportunitat per aldesenvolupament de l'agenda del feminisme. 

Segons la filòsofa, l'agenda feminista no forma part de les apel·lacions de les polítiques 

conservadores, no la sentenseua, perquè les proposicions que ofereixsónsovintmassa 

innovadores, avantguardistes, i sembla que a priori aquesta agenda ha estatmillorentesadins 

de l'espectrepolític de l'esquerra. Ésdoncs en aquestmomentquanésimportant i 

necessariestablir quina partd'aquestapot ser portada endavant. 

El desenvolupament i la sostenibilitat de l'Estat de Dret a Espanyapassanecessàriament per un 

certreencaix de la Constitució actual i necessàriament el Feminisme ha 

d'estardinsd'aquestprocés. Durantanys la pressió del Moviment Feminista s'hasentit al carrer. 

Ha passat el tempssuficientperquè la paritat que afecta la ciutadania i les dones en moltes 

coses que importen, estigainclosa en el text constitucional. Ja existeix un grupd'expertes que 

porten mesostreballant en l'estudi de propostes per dur a terme una reforma de la 

constitucióespanyola feminista. La finestrad'oportunitatassenyala que ésnecessari que 

aquestgrup tinga una estructura formal i les seuesintegrantsestiguenavaladespelspoders de 

l'Estat. 

D'altra banda, assenyala Amelia Valcárcel, les lleis que es van realitzar fa onzeanys, com la 

Lleid'Igualtat, ja no poden ser recomendativessinóimperatives, perquè les recomanacions 

siguen ateses i no ignoradessense que gens succeeixca. Aquelleslleis que van 

haverd'emmotlar-se a ser recomanacions del bon obrar han ser imperativescom tota lleihoés i 

aplicar-se. La paritat ha de deixar de ser una recomanació i passar a ser 

lleiambefecteimperatiu. 

El feminisme ha guanyatcerta batalla i influència en l'opinió; les dones 

hemguanyatllibertatsindividualsfonamentalsaconseguidessolament a migferperò el 

Patriarcatés un tipus de poder per al qual la minoració de les dones és una regla d'ús, un poder 

que per ser mantingut precisa de la violènciaperquècap sistema de poder opera 

senseviolència. Ara és el momentd'aprofitaraquestafinestrad'oportunitat que s'haobert i que 

no sabemquant de tempsromandràaixí.  

Encara no tenim garantida la meitat de tot. Han de constitucionalizarse necessàriament la 

paritat i la no reculada en drets, aquestspreceptes formen part de l'agenda política feminista. 

Quant a l'agenda social, segons Valcárcel, ha de negociar-se en l'opinió i per aixònecessitem a 

les nostresgrans comunicadores perquèasseguren la nostralegitimitat per presentar agenda 

política i reivindicar no un conjunt de desitjossinóelsdretshumansfonamentalsuniversals de les 

dones, els que per dretenspertanyen. O avancem totes juntes establintaliances o 

elsnostresdretsestaran a la mercè de qui ostenta el poder. “Ésmolt difícil demanar a quit'usa 

en tantesocasionscom el seutrofeu que precisament pacte ambtu la teuaigualtat”. 


