VII PREMI XATEBA
MERCÉ CLIMENT
La Junta Directiva de Xateba ha acordat, entregar del VIIé PREMI XATEBA a Mercé
Climent. Aquest premi intenta destacar la trajectòria vital d’una dona de Xàtiva amb
valors que poder convertir-se en model per a la resta de persones, especialment per a les
dones.
Mercé Climent ha estat una dona xativina que, com moltes de la seua generació, naix en
l’any 1947, s’inicia al mon laboral molt prompte. Als tretze anys entre a treballar a
l’empresa d’Hinojosa. També molt prompte es vincula amb el moviment obrer i es fa
militant a les JOC (Joventuts Obreres Catòliques). Amb 16 anys ja pertany a un
sindicat.
El seu compromís social la fa estar en grups capdavanters en l’organització veïnal,
AMPES i al Col·lectius de Dones. Perquè les seues necessitats les ha entès com a
necessitats públiques. Si com a mare volia una educació de qualitat i amb recursos per
als fills, això ho transformava en una necessitat pública per a tots els nens i nenes del
poble. Ho vivia com un dret que calia reivindicar. Es vincula amb les AMPES i així,
com a mare, ha col·laborat amb les millores en l’educació pública del nostre poble.
Com a veïna ha treballat per dignificar els barris i és cofundadora de la primera
associació veïnal de Xàtiva “Verge de les Neus”.
I com a dona ha volia que el que ella reclamava en la seua vida, era just que ho
tingueren la resta de dones. S’incorpora al Col.lectiu de dones de Xàtiva, responsables
de l’organització del primer encontre feminista. Més tard formarà part del grup
ANANDA, associació de dones que va protagonitzar, junt a altres grups i col·lectius, el
moviment contra la celebració de Mis Espanya des del propi Ajuntament de Xàtiva.
Ha estat compromesa en la recerca d’una justícia social entesa, tant des dels canvis
estructurals com des de les accions individuals. Els canvis estructurals, aquells que
mantenen les grans diferències en el repartiment de la riquesa i dels recursos, podien
canviar-se mitjançant la política. I Mercé continua el seu compromís per canviar allò
que critica, esta vegada des d’un partit polític. Es regidora pel Partit Socialista durant
huit anys. Amb coherència amb el seu discurs, passa a ser protagonista dels canvis que
vol per al seu poble.
Mercé Climent ha entès que les accions individuals han d’acompanyar a l’acció
política. Ha estat vinculada a l’acollida de xiquets que patiren els efectes de la central
nuclear de Txernòbil i amb la situació dels xiquets i xiquets del Sahara.
Finament cal destacar la tasca que Mercé Climent, junt a Gent de la Consolació, ve
desenvolupant per tal d’articular ajudes bàsiques a persones i famílies que ho
necessiten.
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