Falset, 17 de juny de 2020
Benvolgudes sòcies de l’ANC,
Com ja deureu saber, a l’ANC hi ha una sèrie de Sectorials, i la de dones és de les més actives
des del començament de l’entitat. Han tirat endavant la campanya Cap dona en l’oblit, en
especial referència a les preses polítiques; han organitzat xerrades de diferents temes, també per
a dones immigrants sense papers, entre altres iniciatives.
Ens podem preguntar quin sentit té una Sectorial de dones dins de l’Assemblea. D’entrada
hauríem de deixar clar que no es tracta d’un grup feminista sinó d'un grup de dones que el que
pretén és donar visibilitat a les dones, que sovint quedem en un segon pla en qualsevol àmbit del
nostre món, però, evidentment, el seu objectiu és l’objectiu de l’Assemblea, arribar a la
independència de Catalunya.
Tant de bo que no fes falta una Sectorial de dones! Com, tant de bo que no fes falta la mateixa
ANC! Perquè voldria dir que ja hem assolit els objectius, però fins que això no sigui així calen
aquestes iniciatives.
Les dones, des de segles, hem estat en un segon pla, potser va sent hora que agafem una mica
més de protagonisme, segur que tenim moltes coses positives per oferir.
Des de la Sectorial de dones ens demanen si alguna dona del Priorat s’hi voldria afegir. Si volem
que hi hagi representativitat de tot el territori, hi hem de ser. Ara és un moment de renovació,
potser valdria la pena que algú amb ganes i inquietuds entrés a formar-ne part.
Es fa una reunió al mes, però amb el confinament s’ha començat a fer-la telemàticament i s’està
mirant de continuar fent-ho d’aquesta manera, ja que segurament és més pràctic per tothom.
En fi, animo a que, si hi ha alguna dona interessada, ens ho faci saber al Secretariat del Priorat:
priorat@assemblea.cat
Ànims i endavant!
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