
Has estat regidora d’Igualtat i Benestar Social els 
darrers anys. A tocar del 8 de març, com veus l’evo-
lució de la política municipal en l’àmbit del feminis-
me? �̪ĞÖ�ĕāŶ�óÖĿĤ�Ö�ðÖŭā�ùā�ťĢóÖũ�ĿŋķŶÖ�ťāùũÖ̍�NāĿ�ĕāŶ�
un Pla d’Igualtat per a la ciutadania, un Pla d’Igualtat a 
łĢƑāķķ�ĢłŶāũł�ùā�ķ̪�ıŽłŶÖĿāłŶ�Ģ�ĞāĿ�ùŋłÖŶ�ĿŋķŶÖ�ƑĢŭĢðĢķĢ-
tat al tema del feminisme. A través del Bus Lila que vam 
āĿťķāłÖũ� ķ̪ÖłƘ�ťÖŭŭÖŶ̇�ĞĢ�ĞÖ�ĞÖėŽŶ�ŽłÖ� ŶÖŭóÖ�ùā�ùŋłÖũ�
importància al nivell igualitari entre totes i tots nosaltres.

Creus que el moviment  internacional #MeToo ha 
marcat un abans i un després en la visibilitat del 
món feminista? Jo on posaria l’èmfasi és a les xarxes 
ŭŋóĢÖķŭ�ťāũŨŽď�ĞÖł�ùŋłÖŶ�ĿŋķŶÖ�ĕŋũöÖ�Ö�ÖŨŽāŭŶ�ĿŋƑĢĿāłŶ�
ÖĿťķĢÖłŶ�ķÖ�ŭŋũŋũĢŶÖŶ̍�1łŭ�ĞāĿ�ťŋėŽŶ�óŋĿŽłĢóÖũ̇�āƗťķĢ-
cat les nostres experiències i compartit entre nosal-
Ŷũāŭ̍�!ũāó�ŨŽā�ƑÖ�ŭāũ�Žł�ťŽłŶ�ù̪ĢłƪāƗĢŌ�āķ�ĿŋƑĢĿāłŶ�ùā�
ķÖ�ƑÖėÖ�ùāķ�˗�ùā�ĿÖũö�ťāũ�ùŋłÖũ�ƑĢŭĢðĢķĢŶÖŶ�āł�āķ�ĿŌł�ùā�
ķÖ�óŽũÖ̍�ÁÖĿ�ťÖũÖũ�Žł�ùĢÖ�ťāũŨŽď�ŶŋŶĞŋĿ�ŭā�ł̪ÖùŋłĂŭ�ùā�
la feina que estem fent, invisible i no remunerada que 
representa però el 23% del PIB. A més, les xarxes socials 
ĞÖł�ĿŋðĢķĢŶơÖŶ� āķ� ıŋƑāłŶ� ťāũŨŽď� ķĢ� ĞÖ� ÖũũĢðÖŶ� ķÖ� Ģłĕŋũ-
ĿÖóĢŌ̇� ķĢ� ĞÖ� ĢłŶāũāŭŭÖŶ� Ģ� ŭ̪ĞÖ� ÖĕāėĢŶ� Ö� ķÖ� ũāĢƑĢłùĢóÖóĢŌ̍

És veritat que la gent jove ha omplert els carrers 
amb el tema de la dona com també en la lluita 
contra el canvi climàtic. Com veus la seva impli-

cació? Ara mateix estem en una quarta generació 
ùā� ĕāĿĢłĢŭĿā� ťāũŨŽď� ťŋũŶāĿ� ˕ˏ� ÖłƘŭ� ŶũāðÖķķÖłŶ̟ĞĢ̍�
'āŭ� ù̪ÖŨŽāŭŶÖ� ťāũŭťāóŶĢƑÖ� ŭ̪ĞÖ� āƑŋķŽóĢŋłÖŶ� Ģ� āķ� ŨŽā�
és més bonic d’aquesta comunicació global a les 
xarxes és la unió entre dones de totes les genera-
cions i a partir de la perspectiva de la diversitat.

Creus que el feminisme ha arribat a totes les 
generacions? No, és clar. Tots els mandats que 
tenen les nostres àvies són de ‘sigues forta, ‘aguanta’, 
‘no et queixis’... En breu, els mandats del patriar-
cat en què es promovia la puresa, la castedat a nivell 
ŭāƗŽÖķ̍̍̍� � dāŭ� ùŋłāŭ� ù̪ÖŨŽāķķŭ� ŶāĿťŭ� Ğŋ� ťŋũŶāł� ĢłŶā-
grat a ferro. Les persones que són molt més rígides els 
ĞĢ� óŋŭŶÖ� ĿŋķŶ� ĿĂŭ� āłŶāłùũā� ÖŨŽāŭŶÖ� łŋƑÖ� ťāũŭťāóŶĢ-
ƑÖ�ĿāłŶũā�ŨŽā�ķāŭ�ŨŽā�ŭŌł�ĿĂŭ�ŋðāũŶāŭ�Ģ�ƪāƗĢðķāŭ�āķŭ�ĞĢ�
Ăŭ� ĿĂŭ� ĕçóĢķ� ťũĢĿāũ� āłŶāłùũā̟Ğŋ� Ģ� ùāŭťũĂŭ� āłŶũÖũ̟ĞĢ̍�
hem de tenir clar que ser dona no vol dir ser feminista.

Quin paper consideres que ha de tenir l’home en 
aquest moviment? ha d’integrar el feminisme en la 
seva cultura i manera de pensar. El patriarcat ven ‘no sóc 
ĕāĿĢłĢŭŶÖ�łĢ�ĿÖŭóķĢŭŶÖ̧̇�Ģ�Ğŋ�Ƒāł�ÖĢƗĤ�ťāũŨŽď�łŋ�ķĢ�ĢłŶā-
ressa el feminisme com a  moviment que cerca la llibertat 
Ģ�āķ�ŶũÖóŶā�ĢėŽÖķĢŶÖũĢ�āł�ŨƂāŭŶĢŌ�ù̪ŋťŋũŶŽłĢŶÖŶŭ̇�ķķĢðāũŶÖŶŭ�
i de drets. A vegades el concepte feminista està malentès 
i mal interpretat. En gran mesura perquè al patriarcat li 
agrada la lluita i la competitivitat, i al feminisme no.

Avui fa un any, a la manifestació del 8 març vas 
sorprendre molta gent amb un cartell en què es 
llegia ‘Vull ser la primera alcaldessa del meu poble’. 
Aquest desig ja ha passat de llarg?�NĢ�ĞÖ�ĿŋĿāłŶŭ�
āł�ŨŽď�Ğŋ�Ğā�ùāŭóÖũŶÖŶ�Ģ�ĿŋķŶŭ�ÖķŶũāŭ�āł�ŨŽď�łŋ̍�!ũāó�ùā�
debò que podria fer molt bona feina com a alcaldessa i és 
un repte que em motiva. Tot i així, quan vaig fer aquell 
óÖũŶāķķ� āũÖ� ŽłÖ� ũāĢƑĢłùĢóÖóĢŌ� ĞĢŭŶŗũĢóÖ� Ģ� Ğā� ùā� ùĢũ̟Ƒŋŭ�
que em va sobtar la repercussió. I sí, m’agradaria ser la 
primera alcaldessa del meu poble. 

Ser dona no vol dir ser feminista
Una dona que mira el món amb perspectiva lila, defensa una societat feminista, oberta i orgullosament diversa
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La Magda Julià és una persona que et captiva des del primer moment amb el seu somriure i vitalitat. És una 
dona valenta i de fermes conviccions que té molt clar què vol a la vida i traça el millor camí per a assolir els seus 
reptes. Compromesa amb el país i feminista de cap a peus, avui gaudeix de la seva feina de psicòloga alhora que 
no descarta el seu retorn a la política municipal per a esdevenir la primera alcaldessa de Premià de Dalt.


