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L’ENTREVISTA

FINA GARCIA . PRESIDENTA DE XATEBA
J. A. CLOQUELL
Xateba ha presentat la seua pròxima trobada. Se celebrarà l’11 de novembre en la seu
de la Mancomunitat de la Costera-Canal. El
programa està format per una ponència,
una taula redona i, finalment, l’exposició de les conclusions. Hem parlat amb la
presidenta del col·lectiu, Fina Garcia.
Xateba prepara una nova edició del seu
Encontre, enguany sobre el “Pacte social sobre la violència de gènere”. Per què
s’ha triat aquesta temàtica?
Ens trobem en un moment decisiu sobre
el canvi de polítiques institucionals de la
Generalitat amb relació a les mesures en
la lluita contra la violència de gènere. Des
l’activisme feminista i des de les associacions de dones hem exigit un pacte governamental contra les violències masclistes.
En aquest moment, tenim a les nostres
mans un document que proposa una sèrie
de mesures per a ser desenvolupades en
les nostres ciutats i els nostres pobles. Per
aquesta raó és tan important el Pacte que
ens proposa la Conselleria. Un pacte participat, no només des dels mateixos responsables polítics, també els agents socials i
associacions de dones. Per ser desenvolupat amb el pressupost adequat, amb els recursos econòmics i humans suficients que
puguen garantir posar en marxa mesures
transversals i coordinades, des de les polítiques locals.
En què consistirà la Trobada d’aquest
2017?
Es tracta de conèixer en què consisteix
el Pacte Social contra la Violència de Gènere des d’una perspectiva feminista, quines
fortaleses ens ofereix i quines debilitats
trobem. L’estructura de l’Encontre té dos
blocs. D’una banda, es tracta de conèixer el
diagnòstic sobre la violència de gènere. La
selecció i anàlisi de dades és imprescindible per ser conscients de l’envergadura del
problema de la violència de gènere. Per això
contem amb la ponència desenvolupada
per la feminista Encarna Canet, doctora en
Desenvolupament Local i Territorial. Sobre
aquest marc general ens situarem per poder aplicar les mesures locals. I és ací on
es desenvoluparà la segona part. Es tracta
de conèixer i reflexionar juntes l’aplicació
d’aquestes mesures descrites en el Pacte,
per a ser desenvolupades des de l’àmbit local i des de les mateixes associacions. Per
a això hem dissenyat una taula rodona
integrada pel secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat,
Alberto Ibáñez Mesquita; per la psicòloga
experta en el treball amb dones que viuen
situació de violència de gènere, Coto Talens;
així com representants de diferents associacions, Les Merudes d’Ontinyent i des de la
nostra associació Xateba. Finalment, com
és habitual en les trobades organitzades
per Xateba, clausurarem l’Encontre amb
les “clownclusions”. Per a nosaltres és important acabar amb un somriure perquè és
l’alegria que el feminisme ens aporta. També i especialment en temes tan durs i sensibles per a nosaltres.
Els i les interessades a participar, què
han de fer?
Per facilitar la gestió i organització de
l’Encontre, necessitem que les persones
interessades s’inscriguen a la fitxa que
trobaran a la nostra pàgina web, www.
xateba.es, o trucant al telèfon 662 13 57 85.

Per què animaria als nostres lectors a
participar?
És una oportunitat per conèixer i reflexionar juntes sobre la nostra feina i compromís com a associacions i societat civil.
També animem a totes aquelles persones
que treballen en àmbits sensibles en el
desenvolupament del pacte, educatius,
sanitaris, forces i cossos de seguretat, així
com als representants polítics locals i associacions del territori. És el moment de
coordinar-nos i establir xarxes locals que
articulen mesures més eficaces. En aquest
procés totes i tots estem implicades. Trobar-nos per a aquesta construcció és un
compromís que convidem a compartir.
Quina és la realitat, pel que fa a la xacra de la violència de gènere, que es viu a
la zona de Xàtiva i la Costera?
Les dades amb què treballem són les
que ofereixen el servei de l’agent d’Igualtat, l’Ajuntament de Xàtiva, Ángela Lloret.
Responen a les dades que han anat aportant les persones responsables dels cossos i forces de seguretat, Serveis Socials i
Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva
així com els Serveis Sanitaris. Es tracta
d’atencions directes a dones que han patit
maltractament en totes les seues formes i
han requerit algun tipus d’atenció. De l’informe del passat any, destaquem el gran
increment de denúncies i requeriments
d’atenció per a dones que viuen situació de
violència de gènere. Creiem que aquest fet
respon a la major sensibilització per part
de les dones sobre les relacions d’abús i
maltractament, així com l’increment de
formació dels diferents professionals responsables de la seua atenció. No obstant
això, encara estem molt lluny d’articular sistemes ben coordinats entre tots els
agents que intervenen en la seva atenció
i assistència. Cal assenyalar l’especial incidència que s’està donant en el sector de
dones joves. Per això és tan important els
plans educatius, des dels primers inicis de
escolarització fins als propis centres de
secundària i Educació de Persones Adultes
i Joves. D’altra banda, amb relació a les accions supralocals o d’àmbit comarcal, no
hi ha sistemes de coordinació de dades i
recursos. Aquest és un gran repte que els
nostres ajuntaments i les mateixes associacions de dones hem d’afrontar.
Per a la gent que pugui no conèixer-vos,
sobretot lectors de la zona de la Vall d’Albaida, què és Xateba?
Xateba neix com a associació organitzada en l’any 2004, com a reacció a una dona
assassinada a Canals. Al llarg d’aquests 13
anys hem construït un projecte feminista
que marca el nostre treball. Comptem amb
més de 140 persones associades. Homes i
dones que sintonitzen amb les nostres senyes d’identitat, la lluita per desarticular
una societat desigualitària i que té el seu
exponent més dramàtic amb l’assassinat
de dones pel fet de ser-ho. El feminisme és
el model pel qual lluitem, però també ens
apota les estratègies de relació, igualitàries, respectuoses i sóricas. La nostra acció
es desenvolupa en l’àmbit de la nostra ciutat, Xàtiva, però amb una mirada global.
Entenem que les estructures patriarcals
determinen les maneres i formes de vida
des de la quotidianitat. Per això, aspirem a
tenir una incidència de transformació de
la nostra ciutat, per a una Xàtiva Violeta.
Participem en els òrgans i consells locals,

“A Xàtiva s’han
incrementat
les denúncies i
requeriments
d’atenció per a
dones que viuen en
situació de violència
de gènere”

aportant propostes que, entenem, són les
necessitats de la majoria de dones de la
nostra ciutat. Destaquem la nostra participació en el Consell de les Dones i en el
Grup de Protocol contra la Violència de
Gènere, presidits per la Regidoria de Dona
i Igualtat. La nostra metodologia de treball ha anat modificant-se per fer-la més
participativa i àgil. Ens hem organitzat
en grups de treball que van des acompanyament a dones víctimes de violència
de gènere, Homes i noves masculinitats,
xerrades feministes, taller de literatura
feminista, art al carrer, premi Xateba, etc.
Un gran ventall de possibilitats on podem
participar i aprendre juntes.
Finalment, i aprofitant per tocar un
altre tema actual referent a Xateba, se
segueix esperant resposta a les al·legacions presentades a les ordenances fiscals. Com ho valora i en què consisteixen
aquestes al·legacions?

Xateba participa activament en aquells
òrgans institucionals oberts a la ciutadania. Les al·legacions presentades per Xateba amb relació a les Ordenances Fiscals estan referides a col·lectius molt vulnerables
de dones, concretament a les que viuen
situació de violència de gènere o a les persones titulars de famílies monoparentals.
Entenem que és una acció molt significativa pel que fa a mostrar la sensibilitat del
nostre ajuntament amb relació a aquests
col·lectius. Sobretot, tenint en compte que
no suposa una baixada important dels ingressos que el nostre ajuntament recapta.
Ens trobem en fase d’al·legacions, per això
encara no hi ha resposta de l’ajuntament.
Estem convençudes de la bona predisposició de l’equip de govern local i s’adaptaran
les mesures adequades per atendre aquests
grups de dones. Així mateix, creiem que és
important que es contesten a aquest tipus
d’iniciatives ciutadanes per anar fent realitat el principi de participació.

