
A primera hora de la tarda va tenir lloc el taller VOLEM EL PA I LES ROSES. 

L’expectació d’aquell taller va superar totes les expectatives. A L’aula no hi cabia “ni un alfiler”. 
S’esperava la presencia de una trentena de persones i superàvem la sis‐centena. Tot un èxit 
per la GOAC de Barcelona i, concretament, pel sector de dones. 

La introducció la va fer la Llum, amb la seva simpatia habitual i aquella alegria que es contagia. 
A continuació va intervenir la mateixa autora del llibre “Queremos el Pan y las Rosas”, Lucía 
Ramón Carbonell (teòloga feminista). 

La seva exposició de la problemàtica feminista, en el sentit de la paritat dels drets “reals” entre 
dones i homes, va ser molt clara i entenedora. Es va debatre (en 4 grups de persones, 
escollides de manera aleatòria), els següents punts: 

•  La justícia del pa i la de les roses: justícia integral. 

•  La violència de gènere i la insurgència de les dones. 

•  Aportacions de la teologia feminista cap a l’assoliment de la paritat. 

El debat va ser molt enriquidor. En el meu grup només hi érem 2 homes. Va haver un moment 
en què va sorgir la pregunta “com veuen els homes aquesta insurgència de les dones?”. Vaig 
contestar de seguida: “lògica”, basta ja d’aquesta dominació dels homes vers les dones. Cal 
fomentar l’educació de paritat home‐dona o dona‐home, no tant sols a les escoles i d’altres 
institucions, sinó a les mateixes famílies. Cal repensar el llenguatge. 

Les conclusions d’aquests debats ens les faran arribar, per correu electrònic, des de la GOAC 
de Barcelona. Ja us la faré arribar. 

Per acabar el taller, la Montse, va fer unes dinàmiques molt agradables de reflexió, d’ajuntar 
mans i abraçar‐nos. Va ser molt entranyable. 

Finalment l’autora del llibre es va oferir a dedicar‐lo a les persones que volguéssim. No vaig 
perdre l’ocasió de fer‐ho, diu així: “ Con mucho cariño, ilusión y agradecimiento, para los 
compañeros y compañeras de la HOAC de Tarragona, ánimo en la lucha por el pan y las rosas 
para todos y todas. “ 
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(Impresions d’en Francisco González García –extracte‐). 


