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Quin any s’incorporen les dones amb ple dret a 
l’entitat? Quantes presidentes heu tingut? Per 
què creieu que hi ha menys dones a les juntes?
Les dones no sempre han pogut formar part de les entitats com a sòcies de ple dret, depenien del pare, marit o germà que era el soci familiar. 
Per aquesta mateixa raó no podien formar part de la junta directiva, però participaven i s’involucraven activament en les activitats. Aquest 
fet, que ara pot semblar anecdòtic, forma part de la història recent de les entitats i encara avui marca un punt d’inflexió en la composició 
dels equips directius dels ateneus.
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La nostra història comença el 1889 i 
tenim dues fotografies de l’any 1896 on 
apareixen «les dones del Centre» tot i que 
no és fins al 1920 quan es fa la primera 
obra teatral amb dones. A finals dels 
anys 60, amb l’arribada d’un nou mossèn 
jove i amb esperit de canvi, les primeres 
dones entren a la Junta i més tard, amb 
el canvi d’Estatuts del 73, passen a ser 
sòcies nominals individuals. La primera 
presidenta serà una jove química de 23 
anys l’any 1983, i n’hem tingut 4 més, fins 
i tot en una ocasió 3 dones van compartir 
el càrrec simultàniament.

Penso que no fa tants anys el sistema 
patriarcal va marcar els costums socials. 
Actualment no hi trobo cap més explicació 
que la logística familiar. Per una raó que 
desconec, i que em sembla absurda però 
que jo mateixa he viscut, a les dones 
ens costa més desenganxar-nos de les 
obligacions familiars. De totes maneres 
a El Centre no observo diferències ni a 
la Junta ni en la gent que encapçala els 
diferents projectes i activitats, fins hi tot 
diria que predomina el gènere femení. 

L’Ateneu es funda l’any 1979, per aquest 
motiu, des del primer moment les dones 
s’incorporen a tots els nivells. En total 
l’entitat ha tingut 7 presidents dels quals 
2 han estat dones. L’Anna Maria Ardèvol  
de 1999 a 2006 i després jo mateixa, des de 
2010.

Penso que en el nostre cas la presència de 
dones a la junta ha anat canviant segons les 
èpoques i, per exemple, actualment hi ha 
paritat. Personalment crec que les dones 
que tenen càrregues familiars tenen menys 
disponibilitat per assumir, a més a més, 
càrregues directives i aquest probablement 
sigui un dels motius principals pels quals hi 
ha moltes dones implicades en el món del 
voluntariat però menys a nivell de junta 
directiva. Curiosament les tres dones que 
actualment formem part de la Junta de la 
Fuliola no tenim fills. 

D’altra banda les responsabilitats directives 
comporten moltes hores i implicació, això 
fa que costi trobar gent, en general, tant 
homes com dones, i a la Fuliola a més a més 
tenim l’afegit que som un poble molt petit.

La Societat Sant Telm amb 100 anys a 
l’esquena, ha tingut dues presidentes, la 
primera als anys 90 amb un mandat breu 
i l’última amb una dedicació de dotze 
anys, el mandat de la qual ha finalitzat 
recentment.

En quant a la presència de dones a les 
juntes, partim d’una premissa: el grau 
d’associacionisme a Catalunya tendeix 
a ser escàs i es correspon amb una baixa 
implicació dels associats.

Les dones tenen afegides algunes difi-
cultats a l’hora de participar. La manca de 
disponibilitat de temps i la sobrecàrrega 
de treball, sumada a una certa tendència a 
considerar que les seves aportacions són 
poc valuoses i lligat, històricament, a un 
baix nivell d’autoreconeixement, a una 
major dificultat per accedir a la formació 
i de conseqüència lligada a la falta 
d’experiència en participació i en lideratge. 
Si bé la situació actual és encara desigual, 
cal dir que en els darrers anys s’estan fent 
progressos notables i la presència de les 
dones en tots els àmbits de la societat no 
para de créixer.
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