La Federació MESTRAL-Cocemfe celebra el
Dia Internacional de la Dona
La societat on vivim es caracteritza per una convivència de persones de procedències culturals,
socials i ètniques diverses. La desconsideració vers a col·lectius immigrants moltes vegades rau
per la manca de coneixement. Per tal de facilitar el diàleg intercultural i potenciar la
participació de les persones immigrants i autòctons en espais comuns d’oci, cultura i
socialització, la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona junt amb la Xarxa Solidaria ha
desenvolupat un cicle de conferències, ‘Tertúlia entre amics’.
El passat dimarts, 6 de març i, coincidint amb l’arribada del Dia Internacional de la Dona, la
conferència va estar dedicada al paper de la dona en les diferents cultures. L’activitat es va
realitzar a la Sala del Castell (Antic arxiu històric) i va comptar amb la ponència de
representants de països com: la República Democràtica del Congo, la Unió Soviètica, Perú, el
Marroc, Catalunya i Espanya.

L’ocasió va servir per a establir sinergies i intercanviar opinions entre els participants al voltant
d’aquests temes. Així es va plasmar el tancament d’una societat com el Congo, que encara té
diferències molt marcades entre ambdós sexes i amb una estructura familiar molt
conservadora però on la dona guarda una relació molt estreta amb l’estètica, intentant en tot
moment lluir les millors gales. Opinions que contrastaven amb l’obertura i occidentalització de
la península i de la Unió Soviètica.

La tertúlia va ser conduïda de tal manera que es va passar per diferents temes, des de la
bellesa al treball a l’estructura familiar en els diversos països. L’activitat on també hi van
participar homes va esdevenir un interessant exercici per veure com s’organitza aquesta
societat globalitzada a nivell intern.
A l’hora aquest projecte ha estat un reflex del paper de les dones al llarg de la història i el seu
important paper pel que fa a la lluita per a reivindicar els seus valors. Tot i així, fent una mirada
enrere afirmem que s’ha fet molt en aquesta integració total però que el camí a recórrer
encara és llarg.

