Parlament de les Illes Balears
Servei de Comunicació i Divulgació Institucional

EL PARLAMENT PRESENTA UN LLIBRE SOBRE LES DONES PARLAMENTÀRIES
DURANT LA LEGISLATURA CONSTITUENT
- La presidenta, Maria Antònia Munar, ha destacat l’alt percentatge de diputades al Parlament BalearDivendres, 21 de novembre de 2008

A la sala d’Actes del Parlament de les llles Balears s’ha celebrat la presentació del llibre
Las mujeres parlamentarias en la Legislatura Constituyente, que ha estat dirigit i coordinat per
Julia Sevilla Merino, lletrada de les Corts Valencianes.
El llibre pretén fer justícia, i recordar precisament el paper que jugaren en els principals
debats polítics de la legislatura, les dones que tingueren l’oportunitat de representar al poble
espanyol i a les espanyoles en les primeres Corts Generals de la Democràcia. És un acte
d’homenatge a les 21 diputades i 6 senadores que formaren part de la Legislatura Constituent
agrupat per temes.
A més de les seves intervencions en els debats sobre el text constitucional, la
legislatura abordà altres temes com la condició jurídica i social de la dona, la infància,
l’educació i ensenyament, la cooficialitat de les llengües, RTVE, etc, que fan palesa la seva
participació activa en una legislatura en la qual eren denominades ‘Señora Diputado o
Senador’. El llibre també recull l’encontre que els autors de l’obra mantingueren en el Senat
amb totes elles i que aporta informació molt interessant.
L’acte de presentació ha contat amb la presència de la presidenta Maria Antònia
Munar que ha manifestat ‘que durant aquests trenta anys, hem passat d’una legislació que
discriminava les dones a una legislació que treballa per la igualtat’, i ha recordat que ‘al
Parlament de les Illes Balears, a la seva primera legislatura, hi havia únicament tres dones. Jo
vaig tenir la sort de ser una d’elles’. Avui, vint-i-cinc anys després, el 54 % dels diputats de la
Cambra són dones, i ‘tinc l’honor de ser la primera Presidenta, a més de recaure en una altra
dona, Aina Rado, la Vicepresidència Primera’.
Tot seguit la periodista Catalina Garcías ha presentat l’obra qualificant-la ‘d’apassionat
i reivindicativa’.
Per la seva part, la directora del llibre, Julia Sevilla, ha esmentat que l’estudi ‘neix d’un
acte de justícia, que és donar llum a la feina d’aquelles dones que aleshores passaren
desapercebudes’, mentre que lamentava que sempre es parla de ‘pares de la Constitució i mai
no de mares’.
Finalment, Asunción Ventura, altra de les autores de la monografia, ha manifestat la
necessitat de ‘visibilitzar el que havien fet les parlamentàries constituents i contextualitzar la
seva època’, alhora que ha destacat ‘l’enorme representació de dones que té el Parlament
Balear’, la qual cosa ha qualificat ‘d’equilibri correcte’.
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