PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A PROMOURE ELS
CONTINGUTS FEMINISTES A LES BIBLIOTEQUES

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment hem commemorat el 25 de novembre com a manera de visibilitzar la
violència de gènere. Però aquesta violència és un símptoma de la desigualtat de
gènere existent a la nostra societat, un símptoma cruent i profundament dolorós que
no podrem eradicar si no existeix una voluntat real i transversal per a transformar els
fonaments de la societat patriarcal. Hi ha moltes accions que implementar, una
d’aquestes és la formació sobre feminisme i la visibilització de la figura de les dones.
Aquesta formació però no es pot limitar a l’aula i s’han de proporcionar coneixement i
presència a altres instàncies.
Davant d’aquesta situació, preguem:
Que en totes les biblioteques de la ciutat s’adeqüe un espai diferenciat on es puguen
trobar llibres tant de pensament feminista com de lectures per a totes les edats que
qüestionen els rols i els estereotips patriarcals. Per a d’això demanem:
- Que es proveisca d’un lloc clar a totes les biblioteques de la ciutat on poder acudir a
aquestes lectures.
- Que es faça una actualització dels llibres sobre temes fonamentals que apel·len
directament a la ruptura dels fonaments de la desigualtat de gènere, tant per a la
ciutadana adulta com per a les xiquetes i xiquets i joves.

- Que s’implemente una campanya de difusió i promoció d’aquestes lectures a través
de les activitats que realitzen habitualment les biblioteques d’Alcoi.
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