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Enguany es compleixen cent anys de la
celebració del Dia Internacional de les
Dones. Cent anys de la lluita de les dones
en què han sigut molts els èxits
aconseguits, però encara estem lluny
d'arribar a la igualtat real que pose fi a
les discriminacions que patim.
Aquesta discriminació naix del moment

que se'ns invisibilitza. La història ens
segueix negant, ocultant les nostres
aportacions en les ciències, la política, les
arts o les humanitats, per no parlar del
feminisme; se'ns continua ignorant en els
llibres escolars.
Es vol silenciar la nostra veu, ignorar la

diversitat de qui no s'ajusta al model
heterosexual, de les majors o de les
dones amb diversitat funcional. Se'ns vol
imposar un estereotip que només s'ajusta
a una falsa realitat de talles mínimes i
operacions d'estètica. 
S'invisibilitzen les agressions que

pateixen les dones arreu del món, que
són venudes 
i comprades com si es tractara de
mercaderies. La realitat de les dones
joves, que malgrat tindre major
preparació acadèmica que els homes,
tenen treballs precaris i amb salaris

més baixos que ells i, a més, són
penalitzades si decideixen ser mares. 
També s'oculta que una de cada quatre

dones majors de 65 anys viu en el llindar
de la pobresa. Que cobren pensions
inferiors a les que cobren els homes.
Se'ns diu que l'esperança de vida de les
dones és superior, però no es parla de la
precària salut i de les malalties cròniques
que pateixen per les dobles i triples
jornades que han realitzat durant la vida.
No es reconeix el treball domèstic que

porten a cap les dones ni el temps que
dediquen a la criança i a la cura de les
persones, i que les aboca al treball
precari. 
Al País Valencià, les dones percebem
salaris 
i prestacions per atur un 28% i un 11,8%
respectivament més baixos que les dels
homes. Més precarietat i més atur. Hem
acabat l'any amb una taxa d'atur femení
un punt per damunt del masculí. Una
realitat que s'amaga, que no s'anomena.
Vivim moments difícils i de grans

reculades amb l'eliminació del ministeri
d'Igualtat, del permís de paternitat i la
supressió de línies d'inversió en
polítiques d'igualtat, en serveis públics

com centres d'atenció a persones
dependents, com escoles infantils.
Moments en què se segueix ignorant les
dones, fent l'orella sorda al feminisme
que proposa altres mesures per a eixir
d'aquesta crisi on les dones som les més
afectades. 
A més, la reforma laboral, i l'acord

social i econòmic, han suposat la pèrdua
dels drets laborals i socials adquirits
durant segles de lluita feminista i obrera,
fins al punt que han agreujat les
desigualtats de gènere en l'àmbit del
treball assalariat, domèstic i de cura de
les persones. 
Les polítiques neoliberals i patriarcals

que s'estan fent només serveixen per a
reforçar la divisió sexual del treball i
perpetuar la discriminació que patim les
dones. Cal un canvi radical mitjançant
polítiques que ens permeten prendre part
activa en la presa de decisions, en els
processos de transformació d'una
societat justa, igualitària i lliure. 
Aquest 8 de març volem fer-nos veure,

que les nostres realitats diverses siguen
visibles, volem ser i ocupar el lloc que ens
correspon. 
País  Valencià, 8 de març de 2011.

Les dones són les més
afectades per la crisi.
La taxa d'atur femenina 
supera la masculina

Les ajudes del govern s'han
dirigit a sectors masculinitzats,
per crear mà d'obra en
infraestructures públiques
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Intersindical va convocar el 29 de setembre,
juntament amb altres organitzacions so-
cials i sindicals de l’estat espanyol i de la
resta d’Europa, una vaga general en defensa
dels serveis públics, de les prestacions socials
i dels drets laborals que tants anys de lluita
i sacrificis han costat. 

Des de l’Àrea de la Dona volem recordar
que nosaltres les dones som la meitat de la
població i som les més afectades per les me-
sures del govern. Si abans de la crisi ja pa-
tíem una precarietat laboral més elevada, me-
nor taxa d’activitat, menys prestacions i sa-
laris més baixos, les mesures actuals agreugen
aquesta situació. 

L’escenari actual de crisi està servint
d’excusa a alguns governs europeus, com l’es-
panyol, per a canviar el sentit de les políti-
ques públiques, retallar la despesa social i aug-
mentar les ajudes a la banca i a les empre-
ses, i per a apostar per la retallada en les
pensions i els salaris, en resposta a les peti-
cions del capital internacional. 

Però, a més, aquesta reducció dels serveis
públics serveix de justificació per a suprimir
el ministeri d’Igualtat i diverses línies de sub-
venció a programes d’igualtat. 

La igualtat de gènere és necessària per a
reordenar l’economia, per a la distribució
equitativa del treball i els recursos que fan sos-
tenible el desenvolupament. Els països on els
organismes d’igualtat tenen un important pa-
per són precisament els que es troben situats
econòmicament en una posició preferent.

Les mesures del govern de l’estat, la re-
forma laboral, afecten de forma especial les
dones per moltes raons: 
� Més de la meitat de les persones pensio-
nistes són dones que, a més, perceben pres-
tacions més baixes que els homes. La con-
gelació de les pensions anunciada pel govern
els afecta de forma especial.
� L’augment del còmput de jubilació de 15
a 20 o més anys per a accedir a la prestació
mínima de jubilació i incapacitat perma-
nent és més onerosa per a les dones, ja que
tenim períodes d’inactivitat més llargs pels
anys dedicats a la cura de les criatures i de
les persones dependents.
� Amb l’ampliació de l’edat de jubilació als
67 anys, la salut de les dones se’n ressent
molt més, a causa de les dobles i triples jor-
nades dutes a cap al llarg de la nostra vida
laboral. A més, en sectors especialment fe-
minitzats, com ara educació, sanitat, ser-
veis socials o neteja, és complicat portar a
cap les mateixes funcions a mesura que es
compleixen anys, pel desgast físic i psíquic. 

� Les dones som majoria en les adminis-
tracions públiques. El terme mitjà de sala-
ris que percebem, igual que en l’àmbit pri-
vat, és més baix que en els homes. Els sectors
especialment feminitzats són precisament
els pitjor remunerats.
� La reforma laboral modifica la negociació
col·lectiva i els convenis col·lectius ja no se-
ran garantia de la regulació de les condicions
de treball. Les persones més necessitades
d’ocupació, les dones –que en molts casos
són les úniques que aporten un sou a l’eco-
nomia familiar– , hauran d’acceptar un tre-
ball en el qual estaran totalment exposades
a les arbitrarietats de l’empresa, sense cap
garantia de les seues condicions de treball. 
� Les prestacions per atur que cobrem les
dones són menors en quantia que les dels
homes i les percebem durant menys temps.
La falta d’inversió pública generarà més
atur, per la qual cosa afectarà directament
les dones.
� Els plans d’igualtat són encara una utopia
en la majoria de les empreses, com també en
les administracions públiques. La crisi està
servint d’excusa per a deixar-los de banda o
convertir-los en paper mullat, ja que no es
dedicaran recursos per al seu desenvolupa-
ment. Sense els plans, les dones seguirem
sent discriminades en el món laboral i les
desigualtats continuaran existint. 
� Les dones seguim sent majoritàriament
les encarregades de les atencions, tant de les
filles i fills, com de les persones en situació
de dependència. Per tant, serem les prime-
res afectades amb la desaparició de l’ajuda
per naixement que, a més, afectarà espe-
cialment les famílies monomarentals. Però
també per la no-retroactivitat de les ajudes
de la dependència.
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El 14 d’abril de 1931 va nàixer la Segona Re-
pública enmig d’una societat immersa en una
gran crisi econòmica i una situació política agi-
tada i l’esperança del poble de convertir el país
en un estat democràtic. En aquest canvi, les
dones van ser protagonistes, ja que van ocu-
par l’espai públic i van participr -amb l’esclat
de la guerra civil- en la lluita antifeixista i re-
volucionària. En 2010 i al gener d’enguany, tres
d’aquestes dones ens han deixat. Les tres han
mort a València. Per això, en aquest 80 ani-
versari de la república, volem recordar-les.
Mari Carmen Cuesta, la més xicoteta de les
13 roses, joves militants de les Juventudes So-
cialistas Unificadas, detingudes i afusellades
a Madrid en 1939. Ella es va salvar per ser me-
nor d’edat, però va ser comdemnada a 12 anys

i 1 dia de pressó i al desterrament. Va faltar
el 17 octubre del 2010, als 86 anys . 
Angelita Cuesta, germana major de Mari Car-
men, companya de les 13 roses, condemnada
al desterrament. Angelita era l’última su-
pervivent dels fets tràgics que destrossaren la
seua família. Angelita ha mort, el passat 5 de
gener, a l’edat de 91 anys amb un desig in-
complit: trobar el parador de les restes del seu
pare, Alfonso Cuesta, afusellat el novembre
de 1939 en les tàpies del cementeri de l’Est de
Madrid. 
Remedios Montero, l’exguerrillera antifei-
xista Celia.Va passar dos anys de guerrillera
la muntanya i més de huit a la pressó. Des-
prés va viure en l’exili dotze anys. Va faltar el
24 d’octubre del 2010 als 84 anys. Companya
de Florián García Velasco, Grande.

I 2011: DONES DE LA II REPÚBLICA. 
IN MEMORIAM

IL·LUSTRACIÓ: ANA JUAN

La reducció dels serveis
públics serveix de justificació
per a suprimir línies de
subvenció a programes
d’igualtat
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VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Maria Josep Poquet
Salut Alcover*
Els 23 de febrer no solen portar res
de bo. I el de l’any 2010 tampoc ho
va ser per a la plantilla de Radiote-
levisió Valenciana. Aquest dia, l’e-
dició valenciana del diari El País
portava una notícia difícilment di-
gerible en una empresa pública
propietat de la Generalitat. Tres pe-
riodistes de l’ens, tres companyes
nostres, havien denunciat el secre-
tari general de l’empresa, Vicente
Sanz Monlleó, per un presumpte de-
licte d’assetjament sexual. El relat
de les tres és terrible i narra un llarg
calvari de vexacions, humiliacions
i exigència de favors sexuals viscut
en soledat des de l’any 2007. El nú-
mero 2 de l’empresa aprofita la
seua autoritat laboral per a cridar les
treballadores al seu despatx i, mit-
jançant amenaces (“Ací mane jo”, “Et
destrossaré la vida a tu i a la teua fa-
mília”, “Jo tinc molt de poder”),
s’insinua, es frega, es masturba o els
demana fotos íntimes.

El currículum de Sanz

Vicente Sanz Monlleó no és un
desconegut en la política valencia-
na. El que va ser secretari general del
PP de València és autor de la famosa
frase: “Estic en política per forrar-
me”, que va pronunciar en una de les
gravacions del cas Naseiro sobre fi-
nançament irregular del Partit Po-
pular. Des de la seua arribada a la
cúpula de RTVV, n’és de facto el cap.
Els directors generals canvien. Ell
roman. Ell contracta, ell despatxa,
ell ho decideix tot en política labo-
ral, contractacions, borses de treball
inexistents, trasllats i plusos. Mana
sobre honres i hisendes.

No obstant això, la seua situació
canvia des de la denúncia. Al març
declara al jutjat d’instrucció núme-
ro 1 de Paterna com a imputat i la jut-
ge li imposa una ordre d’allunyament.
En aquests moments, ja se li impu-
ten tres presumptes delictes d’abu-
sos sexuals i està pendent de juí.

L’actuació de RTVV

L’actuació de RTVV no ha estat tan
diligent. El director general de l’ens
va suspendre cautelarment de les se-
ves funcions Sanz, però va trigar tres
mesos a destituir-lo i obrir-li un ex-

pedient disciplinari de què no se sap
res. Les tres querellants han reite-
rat davant el jutge que el director ge-
neral de l’empresa, José López Ja-
raba, coneixia els fets abans de la
seua publicació però no va fer res per
ajudar-les. Les tres se senten aban-
donades per una empresa el direc-
tor general de la qual respon davant
les Corts valencianes.

La Intersindical es persona en la
causa

La secció sindical STAS-Intersin-
dical Valenciana a RTVV treballa
des del principi perquè es faça jus-
tícia amb les treballadores, a les
quals acompanya i dóna suport, i es
depuren responsabilitats. El sin-
dicat, a través dels serveis jurí-
dics, s’ha personat en la causa en
què exerceix com a acusació po-
pular.

Al març, un mes després dels
fets, vam mantindre una entrevis-
ta amb la ministra d’Igualtat, Bi-
biana Aído, a qui vam explicar els
fets i que ens va brindar el seu su-
port i assessorament.

També hem creat una web, que
inclou un dossier de premsa sobre
el cas, un manifest de suport a les
treballadores i la recollida de sig-
natures de persones i organitzacions
que vulguen manifestar-se contra
l’assetjament sexual i mostrar la
seua solidaritat amb les víctimes. Et

convidem que entres en www.no-
estasola.org i no les deixes soles.

No estan soles

La violència en el treball, l’assetja-
ment sexual, els delictes contra la
llibertat sexual de la dona, estan al
nostre voltant, succeeixen cada dia
i a tot arreu. També en les societats
desenvolupades com la nostra, en
empreses públiques finançades
amb els diners de tot el poble va-
lencià, hi ha homes que no estimen
les dones i realitats que semblen fic-
ció. Per què les víctimes no van de-
manar ajuda? Què ha fallat? Sen-

zillament no sabien a qui dirigir-
se. Per increïble que semble, hi ha
dones, majors d’edat, amb estudis
i recursos, que es veuen atrapades
en la teranyina que teixeix l’asset-
jador, aïllades, sense informació. Els
sindicats hem de detectar aquest
problema i tindre recursos per a
afrontar-los. Les empreses han de
tindre protocols clars i públics da-
vant l’assetjament sexual i laboral
i, si no en tenen, facilitar el contacte
i la informació a qualsevol dona que
ens necessite.

Et demanem que col·labores
amb nosaltres i amb elles, que co-
negues el que ha succeït a través del
nostre web, a través de la de In-
tersindical Valenciana (www.in-
tersindical.org / dones / index.htm
o directament a www.noestaso-
la.org) i que els faces costat amb la
teua signatura.

* Periodistes i membres d’STAS-
Intersindical en RTVV

I La violència contra les
dones en 2010

El secretari general de Canal 9, pendent 
de juí per assetjament sexual
Tres periodistes de l’empresa l’acusen d’abusos i amenaces

Reunió de la secció sindical STAS-IV de RTVV amb l’exministra Bibiana Aído. Foto: STAS-IV

Sanz roman, contracta,
despatxa, ho decideix tot
en política laboral,
contractacions, borses
de treball inexistents,
trasllats i plusos

Hi ha dones, majors
d'edat, amb estudis 
i recursos, que es veuen
atrapades en la
teranyina que teixeix
l'assetjador

Intersindical
El 20 d’octubre de 2010 es renovà
el conveni de col·laboració per a la
protecció de les dones víctimes de
violència i de menors exposats a vio-
lència de gènere entre el desapa-
regut ministeri d’Igualtat i la Ge-

neralitat. El conveni disposa d’un
fons dotat en els pressupostos ge-
nerals de l’estat per a l’any 2010, per
import de tres milions i mig d’eu-
ros per a les dones, i un altre fons
de milió i mig per al desenvolupa-
ment d’actuacions centrades en

els menors exposats a violència de
gènere. El conveni té com a objec-
tiu la col·laboració entre el des-
aparegut ministeri d’Igualtat i l’ad-
ministració valenciana, a través de
la conselleria de Justícia i Admi-
nistracions Públiques, per a des-

envolupar actuacions que garan-
tisquen a les víctimes de violència
de gènere el dret a l’assistència
social integral, i es preveu la trans-
ferència de dues quantitats de part
de l’estat: 312.580 euros per a les
dones, i 174.489 euros per a la re-
alització d’actuacions encaminades
a combatre la violència de gènere.
En canvi, el govern de Camps no té
prevista cap aportació econòmica
al dit conveni. Aquesta situació, en
què el govern del PP gestiona úni-
cament els diners que transfereix
l’estat, es repeteix cada any.

La Generalitat es gasta els diners del ministeri d’Igualtat, però
no fa cap aportació econòmica
Nou conveni de col·laboració contra la violència de gènere entre l’estat i les
autonomies
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Carmen Gómez Gómis*
Les diferents actituds entre homes i dones en-
front del mercat laboral estan relacionades,
en gran part, per les diferències que hi ha en-
tre ambdós en els usos del temps. 

Les dones segueixen sent les principals res-
ponsables del treball domèstic i la cura de la
família. No obstant això, aquestes activitats
continuen considerant-se com a parcel·les no
econòmiques i, per tant, no es comptabilitzen
ni econòmicament ni políticament dins de la
càrrega total del treball que necessita una so-
cietat per a ser sostenible. 

Són moltes les dones que realitzen un tre-
ball no remunerat, cuidant familiars majors,
malalts o ocupant-se de la seua descendèn-
cia, de manera que la càrrega de treball total
és major per a elles del que se’ls reconeix so-
cialment.

La situació de les dones en el treball, tant
en el domèstic com en el remunerat, és més
desfavorable que la dels homes, i això expli-
ca, en bona part, les desigualtats de gènere en
salut. 

Fa dècades que les dones es van incorporar
al mercat laboral, però l’epidemiologia labo-
ral referida a les treballadores segueix sent in-
suficient, ja que preferentment s’ha treballat
sobre els riscos de seguretat i higiene relacionats
amb els treballs manuals, propis dels homes,
en els quals aquests riscos són més patents.

Els problemes de salut laboral que afecten
les treballadores han rebut menys atenció que
els dels treballadors. Així, podem dir que, per
exemple, la normativa de seguretat i higiene
per als productes tòxics protegeix les treba-
lladores menys que els treballadors, ja que la
majoria dels estudis realitzats per a determinar

els nivells de seguretat de les exposicions
s’han obtingut de mostres de treballadors jo-
ves i els resultats s’han extrapolat a les tre-
balladores, sense una evidència concloent de
la seua aplicabilitat.

Les treballadores i treballadors difereixen
en la seua biologia, perfil i situació laboral, tas-
ques, responsabilitats assignades, etc., raó per
la qual l’anàlisi de gènere requereix tindre en
compte tots aquests factors en els protocols
d’investigació, mesurar i entendre de forma
adequada les exposicions en el treball, les im-
plicacions de les diferències de sexe, així
com la diferent vulnerabilitat a alguns tòxics,
o la diferent resposta al risc ergonòmic rela-
cionada amb les diferències antropomètriques
o de gènere.

A més de les diferències de gènere en els
riscos laborals específics, també n’hi ha en els
factors de risc psicosocial, ja que el treball de
les dones es caracteritza per ser menys par-
ticipatiu en la planificació, més monòton, més
de cara al públic, amb més exigències, amb

més assetjament moral, més assetjament se-
xual, menor salari, amb menys perspectives
de promoció i amb més precarietat laboral.

Hem de lluitar per a eliminar el sostre de
vidre i les seues causes, tant les estructurals
com les relacionades amb actituds associades
amb la socialització de gènere, així com per
la discriminació en el mercat laboral. 

És important i necessari que les polítiques
de salut laboral, d’ocupació i els processos de
negociació col·lectiva siguen sensibles a les des-
igualtats de gènere en el mercat laboral i en
el treball domèstic. Així mateix, és necessa-
ri implementar en les empreses estratègies
orientades, no només a aconseguir una igual-
tat d’oportunitats real en l’ocupació, sinó
també a obtindre la situació en què treballa-
dores i treballadors puguen exercir la seua con-
ciliació i coresponsabilitat familiar.

*Coordinadora Àrea de Salut Laboral i Medi
Ambient d’Intersindical Valenciana 

LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
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Amparo Carpi*
Les dones sempre hem deixat que els homes
ens guanyaren terreny. Antropològicament,
sempre s’ha dit que la dona era recol·lectora
mentre que l’home era caçador: “Linton con-
sidera que esto es un sesgo machista, que re-
serva todas las cualidades consideradas hu-
manas a los varones, cazadores por
excelencia… las mujeres apenas son humanas
porque no se dedicaban a la caza.” (Antropo-
logía del género,pàg 192). Segons Linton, l’ob-
tenció d’aliments no ve majoritàriament de la

caça, sinó de la recol·lecció. Aquest és un exem-
ple de com s’invisibilitza històricament les do-
nes. El cert és que la història ha sigut escrita
pels homes.

Les professions sanitàries, com ara la infer-
meria o la medicina, són un clar exemple de com
s’invisibilitzen les dones. Són professions molt
feminitzades; així, en la categoria dels metges
cada vegada hi ha més dones, però “la profesión
se feminiza progresivamente sin que des-
aparezca la segregación horizontal, ya que se
mantienen especialidades masculinizadas y

otras feminizadas, ni la segregación vertical,
porque el incremento de la presencia de mu-
jeres, no se traduce en una equivalente pre-
sencia de cargos femeninos.” (informe Muje-
res y Sanidad, pàg 374). Per aquest mateix in-
forme sabem que el 80% dels càrrecs executius
són homes i el 20% dones. Açò és així per mol-
tes raons, entre altres, perquè les persones que
han de triar els carrecs són homes.

Amb la professió d’infermeria ens trobem que
hi ha un percentatge elevat de dones treballant
i menys homes, però, en canvi, trobem més ho-
mes en càrrecs de responsabilitat que dones; la
majoria de les infermeres prefereixen treballar
en la infermeria especilitzada, on treballen a

torns, mentre que els homes  prefereixen llocs
on no hi haja torns, però tenen més expectati-
ves de progrés. Si l’objectiu és la igualtat, hau-
ríem de començar per superar aquest sostre de
vidre. En el terreny de la sanitat haurien de des-
aparéixer les diferències en les direccions, i les
avaluacions per a determinats llocs de treball
no poden consistir en el critèri de gèneere, sinó
que s’hi han de valorar les aptituds i la prepa-
ració més adequades per al lloc, incloent-hi els
de responsabilitat. Lluitem per desfer-nos el sos-
tre de vidre i demostrem la nostra vàlua, que no
es poca. Valorem-nos pel que som, persones.

*Intersindical Salut.

Salva Sanmartín*
La Generalitat valenciana pretén tramitar, en
un temps rècord, el seu projecte de llei de re-
lacions familiars dels fills i filles els progenitors
dels quals no conviuen. Aquesta celeritat per
a implementar un marc normatiu que possi-
bilite la imposició judicial de la custòdia com-
partida, com a norma general, en els proces-
sos de separació i divorci sense acord de les per-
sones progenitores contrasta, paradoxalment,
amb la inoperància i la lentitud legislativa a
l’hora d’establir mesures de protecció de les do-
nes davant la violència masclista.

I potser per això, com a símptoma d’una ma-
laltia crònica que pateixen els nostres governants,
aquest projecte de llei segueix el seu camí, mal-
grat la possible inconstitucionalitat del text as-

senyalada pel Consell Jurídic Consultiu i els ad-
vertiments sobre les greus conseqüències de la
futura norma expressats pel director general de
Justícia i Menors, Antonio Gastaldi, que afir-
ma que “en establir preferentment una mesu-
ra contrària al Codi civil i a la pràctica juris-
prudencial, s’afavoreix exclusivament els inte-
ressos dels progenitors, però en cap cas l’interés
superior dels menors, que sempre hauria de prio-
ritzar-se davant el principi d’igualtat entre
mares i pares”.

Establir la custòdia compartida com a nor-
ma general suposa, en paraules de Gastaldi, “im-
posar un sistema que generarà conflicte rere
conflicte en el desenvolupament i l’evolució dels
menors, ja que no hi ha pautes parentals de co-
municació, amb la subsegüent desorientació i

desequilibri per als menors, ja que hi ha un eix
conductor i estable de les seues vides”.

Als embravits rius de tinta vessats ac-
tualment a favor de la custodia compartida
massa sovint es confon, interessadament,
els conceptes de custòdia i pàtria potestat, po-
sant-los al mateix sac. Al nostre país, la pà-
tria potestat, malgrat la etimologia del terme
(pare i poder), és sempre compartida des de
la reforma del Codi civil de l’any 1981, (evi-
dentment abans corresponia exclusivament
als pares) la qual cosa significa que totes les
decisions transcendents respecte a les filles i
fills  s’han d’adoptar necessàriament de ma-
nera conjunta entre ambdues persones pro-
genitores.

Tanmateix, l’efecte més pervers d’aquesta
legislació és que, sota un llenguatge neutral
respecte del gènere, amaga actituds i privilegis
masclistes presentant-los com una nova mas-
culinitat ansiosa per compartir el treball de
la casa i la custòdia filial. Però, a més a més,

es converteix en un nou mecanisme d’agres-
sió contra les dones. Segons les estimacions
de l’Institut de la Dona, de les aproximada-
ment dos milions de dones maltractades a l’Es-
tat, la majoria mai no denúncia el maltractador
i, si arriba a dir-ne res, ho fa durant el procés
de divorci en veure que les seues filles i fills
estan en perill. Al maltractador la custòdia li
permet continuar maltractant la dona mit-
jançant el procés legal, mantindre el control
sobre ella mitjançant l’accés a les filles i fills
comuns, quedar-se el domicili conjugal, i ex-
torquir-la econòmicament evitant pagar la
pensió a la descendència. 

Ara el que cal és avançar en aquesta línia de
fermesa per a construir una realitat més igua-
litària. Potser ha arribat el moment de canviar
el discurs i deixar de parlar de custòdia com-
partida per parlar de custòdia responsable.

*Responsable de Polítiques d’Igualtat
d’STAS

I QUAN LA IGUALTAT ESDEVÉ UNA
AMENAÇA: LA CUSTÒDIA COMPARTIDA

I DONES I PODER EN SANITAT

M. Luisa Manzano*
La conselleria d’Educació segueix infringint
totes les normatives sobre igualtat a l’hora de
formalitzar els contractes d’interinatge de prin-
cipi de curs. Les dones que han sigut mares
i estan gaudint del seu permís de maternitat
en el moment de les adjudicacions són obli-
gades a renunciar-hi si volen signar el seu con-
tracte. I això és inadmissible per a un sindi-
cat com el nostre, a més d’il·legal. stepv ha
lluitat i seguirà lluitant pel tracte igualitari per

a les dones, com a dones... i com a treballa-
dores. Després d’una ronda de consultes
amb les intercomarcals del nostre sindicat,
hem constatat que ací tampoc no es respec-
ta una normativa, com ja s’havia detectat en
alguns territoris de l’estat. stepv ha comprovat
que en les adjudicacions del mes de setembre
passat a la província d’Alacant hi ha dèsset ca-
sos d’interines afectades. També a València i
Castelló hi ha casos en què hi ha hagut re-
clamació per part de les interessades. stepv

s’ha personat davant la conselleria d’Educa-
ció per denunciar aquesta situació 
i perquè es prenguen les mesures perquè en
les adjudicacions futures, aquestes professo-
res tinguen el mateix tractament que les
que participen en les adjudicacions del juliol,
és a dir, que la interina amb permís maternal
puga triar un lloc de treball i signar el con-
tracte, i que l’administració estiga obligada a
reservar-li’l fins que finalitze el permís.

Hem ajudat a denunciar la situació de di-
verses afiliades malgrat que, jurídicament, la
denúncia ha de ser personal i no sindical. Els
hem fet costat en tot aquest procés, ens hem
entrevistat amb les interessades, hem fet
reunions a la seu d’Alacant, els hem facilitat
informació jurídica i els hem acompanyat en

el moment de la presentació de la documen-
tació als serveis territorials i en la redacció dels
recursos a presentar. Reclamem que vos re-
coneguen, com a treball efectiu en el vostre
full de serveis, aquestes vacants i substitucions
que vos han negat; així com també que rebeu
les percepcions econòmiques dels mesos que
hauríeu d’haver treballat.

Es tracta d’una doble discriminació: pel fet
de ser dones i pel fet de ser mares. Des 
d’stepv intentarem eradicar aquestes pràc-
tiques  per al curs vinent. 

*Responsable de Polítiques d’Igualtat de
Gènere STEPV.

I IGUALTAT DE GÈNERE I TRACTAMENT 
ALS CONTRACTES D’INTERINATGE

I PERSPECTIVA DE GÈNERE 
EN SALUT LABORAL



Clara Esteve Ferrer
Acaba de fer tres anys des que un grup de do-
nes del Palmar aconseguí signar l’acta d’entrada
a la Comunitat de Pescadors d’aquesta peda-
nia. Aquell moment va significar la culmina-
ció d’una llarga i àrdua batalla judicial i la con-
questa del dret a guadir d’un privilegi, la pes-
ca per redolins, que es remunta a temps del rei
en Jaume i que fins aleshores s’havia transmés
de pares a fills. Carme Serrano, mestra i  por-
taveu d’aquest grup de dones valentes i perse-
verants, ens conta el terratrèmol que va supo-
sar per a les seues vides voler redreçar una tra-
dició en una localitat, el Palmar, tradicional i
endogàmica com poques. Ho van aconseguir,
però la victòria, en aquest cas, ha tingut un sa-
bor agredolç. 

Què és el que va passar el 1994 perquè
decidíreu començar la vostra lluita?

Com ocorre al món laboral amb la unió dels tre-
balladors en sindicats, la societat, els moviments
cívics,  només poden avançar si estan units. Ací
no hi havia res per a les dones i vam plantejar
fer alguna cosa. Una xica va dir: “Jo conec
Tyrius” i ens vam associar com a mestresses de
casa Tyrius. Les dones estàvem àvides de fer
moltes coses, d’anar a visites culturals, d’anar
a museus... Només teníem funcions en l’àmbit
privat. En el 94 ja feia temps que se sentia par-
lar d’igualtat. I va ser quan algunes dones, des
de l’associació, començàrem a reivindicar la pes-
ca per als nostres fills i per a nosaltres matei-
xes. Escrivírem una carta, la duguérem a la Co-
munitat, se’n van burlar i la va llançar a un can-
tó. Volíem intentar-ho per la via del diàleg. Res. 

En aquell moment, quants membres tenia la
Comunitat de Pescadors? Quants els donaren
suport?

Uns 400 membres, dels quals cap no ens donà

suport. Bé, els nostres marits, però a ells els ex-
pulsaren. I a banda dels 400 membres en con-
tra s’han de sumar les mullers, que prompte cre-
aren, com a  contrapartida, l’ Associació de Do-
nes Independents”. O siga, que modificar una
tradició, costa. 

I després de moltes sentències a favor
vostre, contra les quals sistemàticament va
recórrer la Comunitat de Pescadors,
finalment, signeu l’acta d’entrada el 2008.

Exactament, el febrer del 2008 entràrem sis de-
mandants i, a partir del juliol, tot el món que
volguera. Quedava, això sí, una cosa pendent:
els tretze homes expulsats de la comunitat per
defendre les dones. Volien que, per poder tor-
nar-hi, aquests homes expulsats els demana-
ren primer perdó. Finalment, els van admetre
de nou.

Durant aquest procés, reberen suport polític?

A escala autonòmica i estatal, sí, però a esca-
la local, no. De fet, fa poc hem estat a Brussel·les
convidades per la secretària europea de Pesca
i et pots creure que no n’hagen dir res? Ni des
de la Comunitat ni des de l’Ajuntament. 

Tal volta perquè no els interessa
electoralment posicionar-se en un tema que
ha suscitat tanta polèmica...

S’amenaçaven els uns als atres. Han intentat
fer-nos mal a nosaltres i a les nostres famílies.
I en alguns casos, ho han aconseguit. He ne-
cessitat molt d’aplom per a viure a la porta de
ma casa manifestacions de 200 persones per
dir-me “mala puta” i “aneu-vos -en d’ací, que
no vos volem”. Però jo havia d’estar ací. I eixia
a la porta de ma casa a vore qui em deia eixes
coses. I potser era ma tia, la meua cosina o la
meua amiga. Algunes dones ens haurien fet cos-
tat, però hi havia por. 

Por, de què?

Del rebuig, de l’ostracisme a què estàvem
condemnades. Si algú ens saludava el que es-
tava amb ell el marmolava per haver-nos sa-

ludat. Nosaltres anàvem a soles pel poble, no
volien que ningú se’ns acostara. Una amiga
meua tenia una botiga i li van dir que si seguia
sent amiga meua no anirien a comprar-li. I hi
ha gent que encara no li compra. 

I durant aquest període tu treballaves a
l’escola. Què en deien allí?

Uf! Recorde concretament un dia, durant l’è-
poca de la guerra de l’Iraq, que feren una pin-
tada en el poble: “No a la guerra. Carmen vete
ya”. Hala, tota culpa meua. I les alumnes, que
ho havien vist, tragueren el tema i comença-
ren a parlar d’una manera que enm feia l’efecte
que eren elles, sinó les  mares.  I la directora em
contà que les mares estaven recollint signatu-
res per fer-me fora de l’escola. O siga, que tam-
bé intentaren fer-me mal des de l’escola. El di-
jous feien les manifestacions al poble i eixe matí
havien estat en classe amb mi. I les tenia de matí
a l’escola i de vesprada dient que me n’anara del
poble.

I entre les demandants, hi havia més
professionals qualificades o la resta eren
mestresses de casa?

Hi havia una mica de tot, però sí que és veri-
tat que algunes teníem la ment més oberta. Jo
vaig ser de les primeres dones del poble que va
fer COU. I ara veig llibres i biblioteques a les
cases del poble i m’agrada molt. Per això jo els
dic sempre als alumnes que s’òbriguen, que lli-
gen, que no es queden només amb el que hi ha
ací. Però molta gent s’ha quedat només ací, en-
cara que hagen anat a la universitat. És com si
es deixaren tots els coneixements adquirits a
l’altra banda del pont.

I actualment, reconegut el vostre dret per la
justícia, quina és la situació al poble i dins de
la Comunitat de Pescadors?

Jo em faig la il·lusió que algun dia serem una
altra volta una família. A més, actualment es-
tem fent tots els possibles perquè la Comuni-
tat no desaparega i torne a brillar i per inten-
tar superar els clevills, treballant, si cal, amb les
dones que abans ens cridaven pel carrer i ara
també formen part de la Comunitat. 

Les ferides, doncs, ja han cicatritzat?

Mira, jo em pose una tireta en la ferida i que
no se m’apegue res, però encara està oberta. Ara
no sent odi, ni tinc ressentiment, però sí ràbia,
per no haver aconseguit fer-los entendre el que
volíem.

ENTREVISTA

Carme Serrano, al despatx de sa casa, al Palmar FOTOS: AMADEU SANZ
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Allò que ens impulsà a la lluita
va ser que ens unírem i que
algunes de nosaltres ens
havíem obert a la cultura

Com ocorre amb la unió dels
treballadors en sindicats, els
moviments cívics només poden
avançar si estan units

“Sempre dic al meu alumnat que
s’òbrigua a la cultura, que vaja  més
enllà dels ponts del Palmar”

I CARME SERRANO, LA PORTAVEU DE LES DONES DEL PALMAR

ELENA MARCO

“M’hauria agradat que de tot
aquest patiment que hem passat
sorgira alguna cosa bonica”
Mentre fem l’entrevista a Carmen, hi està
present sa tia, Elena Marco, que va ser tam-
bé una de les dones demandants que
guanyaren el dret a pescar. Tot i que in-
sisteix que ella no és la protagonista de la
història i es troba una mica incòmoda da-
vant l’objectiu de la càmera de fotos, la sen-
zillesa i la rotunditat de les seues parau-
les prompte crida la nostra atenció. Sem-
bla una dona forta, però la batalla potser
va ser massa àrdua: “M’hauria agradat que
de tot aquest patiment que hem passat sor-
gira alguna cosa bonica. Però m’he fet ma-
jor i em veig massa cansada. No n’estic con-
tenta, però sí satisfeta. Això sí, el meu home
només pogué gaudir un any dels fruits de
la nostra lluita”. Respecte de l’ostracisme
a què quedaren sotmeses, afig: “El Palmar
es tancà molt després de la guerra. Viví-
em tancats en nosaltres mateixos. Els
ponts no eren ponts, eren portes”. 
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AGENDA

En clau de dona
Un any d’activitats de l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana

Febrer

� Publicació del dossier sobre la situació
de la prostitució al País Valencià en nom
de la Plataforma contra l’Explotació
Sexual i el Tràfic de Dones i Menors.
Denúncia davant el Parlament Europeu i
entrevista en Levante-tv.

Març

�Manifest i manifestació del 8 de març.

� stas-iv participa com a acusació
popular en el cas d’assetjament sexual en
rtvv.
� Comunicat d’stepv per la restitució dels
drets del professorat víctima de la
violència de gènere.
� Concentració amb motiu de la Trobada
de Ministres Europees d’igualtat.
Manifest del Moviment Feminista de
València.

� v Trobada Espanya-Àfrica.
�Exposició de fotografia de Tomàs Tapia:
D’una dona a una altra dona.
� Cinefòrum amb els temes La mirada
de les dones immigrants i La cura ,un
treball de dones.
�Negociació i signatura del i pla
d’igualtat per al personal de la Generalitat
Valenciana.

Abril

� Jornada de formació En igualtat,
impartida per Eva Martínez com a
pràctica del màster de gènere i polítiques
d’igualtat de la uji.

Maig

� Participació en els xxii Encuentros de
mujeres andaluzas. Tiempos de Mujeres.
Los usos del tiempo desde una
perspectiva de género de la Organización
de Mujeres de la Confederación
Intersindical (om) a Sevilla.

Juny

� Jornades Formació en igualtat per al
personal de les administracions
públiques, de l’Escola de Formació
Melchor Botella, impartides per Carmen
Castro i Mon Vilar.

Setembre
� Comunicat sobre l’estudi de diferències

salarials des de la perspectiva de gènere.
� Comunicat i article premsa sobre els
efectes de la reforma laboral.

“Una jornada de lluita en defensa
dels serveis públics, de les
prestacions socials i dels drets
laborals que tants anys de lluita 
i sacrificis han costat. 
Des de l’Àrea de la Dona volem
recordar que nosaltres som la
meitat de la població i serem les
més afectades amb les mesures
del govern, ja que abans de la
crisi ja patíem més precarietat
laboral, menor taxa d’activitat,
menys prestacions i salaris més
baixos, les mesures actuals
encara agreuj aran  més aquesta
situació. 

�Article i comunicat contra explotació
sexual. Entrevista publicada en Levante-
tv. el 23 de setembre.
� Comunicat dret a l’avortament, del 23
de setembre.

Octubre

� Compareixença, el 5 d’octubre, en les
Corts valencianes per a aportar l’opinió
d’Intersindical sobre l’esborrany de la llei
contra la violència de gènere de la
Comunitat Valenciana. Assistència a les
compareixences de diferents professionals
dels mitjans de comunicació, forces de
seguretat, juristes, associacions de
dones… 

“Aquesta llei integral de violència
de gènere de l’autonomia
valenciana ha d’anar
acompanyada dels recursos
escaients per a desenvolupar tot
el que s’hi estableix.  

�Assistència al xxi Feminari de Còrdova
amb el lema “Laicismo, religión,
educación y cultura”.

�Assistència als premis de curtmetratges
per la igualtat de la cam, a València.
� Participació en el programa A dos
tendències, de Canal 9, com a membres
de la ppiina.

Novembre

�Manifest del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència envers

les Dones. Publicació i exposició del llistat
de dones assassinades, articles opinió, etc.
� Comunicat crític sobre la campanya de
favide (gv) sobre violència gènere.
� Participació en la mesa de debat de la
fundació isonomia, de la uji. 
�Xarrada i projecció del documental
Colombia la guerra que no existe, de
Llum Quiñonero, i posterior ponència
debat a càrrec de Luz Marina Tamayo, de
Creu Roja Internacional, i Leonora
Castaño, activista refugiada i presidenta
d’amuncid, a la seu de Juan de Mena.
� Investidura de Seyla Benhabib com a
doctora honoris causa de la Universitat
de València (uv).
�Assistència a la jornada de la conselleria
de Sanitat La translación de los
resultados de la investigación de la
violencia de género a las actuaciones
sanitarias del sistema nacional de salud.
�Assistència al ii Encontre d’associacions
dones de València, a l’Ajuntament de
València.
�En el marc de la campanya d’Amnistía
Internacional, entrevista amb Martha
Munguía, defensora dels drets humans 
i coordinadora de Centro de Mujeres a
Nicaragua: Mujeres y niñas víctimas de
la violencia sexual en Nicaragua.
�Manifestació i actes del 25 novembre,
Dia Internacional contra la Violència
envers les Dones.
� Participació en les ii Jornadas
Internacionales de la Plataforma
Permisos Iguales e Intransferibles por
Nacimiento y Adopción (ppiina).

“Sólo con la corresponsabilidad 
y el reparto del trabajo
remunerado y del no
remunerado, sólo encargándonos
madres y padres de la crianza 
y educación de nuestras hijas e
hijos, conseguiremos que las
empresas dejen de
discriminarnos a las mujeres por
ver en nosaotras un potencial de
problemas al hacer valer
nuestros derechos. Si cada
progenitora o progenitor tuviese
derecho a los mimos permisos
por nacimiento, las empresas no
verían diferencias entre
contratar a un hombre o a una
mujer.

Si además contásemos con unos
servicios públicos como escuelas
infantiles de 0 a 3 años y centros
de atención a persones
dependientes o centros de día,
podríamos empezar a pensar que
las mujeres accederían y se
mantendrían en el mercado
laboral, en trabajos acordes con
su preparación, sin tener que
elegir entre ser madres 

o realizarse profesionalmente.
Mejoraría su calidad de vida y
su salud. Serían más felices.

Desembre:

� Comunicats sobre violència de gènere,
arran de les declaracions de la
Conferència Episcopal.

“Intersindical considera que la
Conferència Episcopal no té
competència ni dades objectives
per a fer aquesta anàlisi d’un
tema tan complex com és la
violència contra les dones. Les
seues declaracions estan basades
només en el model de la família
que l’Església vol imposar a la
societat, oblidant que hi ha altres
opcions que, a més, estan
reconegudes per la legislació
vigent.

INTERSINDICAL participa 
en les activitats desplegades
periòdicament per les
següents plataformes:
� Plataformes feministes d’Ala-
cant i València.
�Coordinadora de Dones per la Igu-
altat de Xirivella.
�Mesa de los Derechos Humanos
de las Mujeres y la Paz en Colom-
bia.
� Platafoma contra l’Explotació
Sexual i el Tràfic de Dones i Menors.
�Plataforma Permisos Iguales e In-
transferibles por Nacimiento y/o
Adopción (piina).
�Plataforma por el Derecho a De-
cidir.
� Casa de la Dona
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Inés y la alegría, Almudena
Grandes, Tusquets. Barcelo-
na 2010.
“Mis novelas siempre parten
de imágenes y la imagen de
esta novela era una mujer
que hace cinco kilos de ros-
quillas, roba un caballo, una

pistola y se une al ejército guerrillero.” Inspira-
da en Los Episodios nacionales, de Pérez Gal-
dós, Inés y la alegría és la primera d’un lliu-
rament de sis episodis centrats en la guerra ci-
vil i la postguerra de l’Espanya franquista. La
història poc coneguda de la invasió de la vall d’A-
ran per un exèrcit de quatre mil guerrillers anti
franquistes, l’octubre del 1944, és també una his-
tòria d’amors i desamors, que incidiran en el curs
dels esdeveniments, de personatges reals com
Carmen de Pedro, Jesús Monzó,  Dolores Ibár-
ruri,  Pasionaria, o Francisco Antón, i de ficció,
com Inés i Galán.

El burka como excusa,
Wassyla Tamzali, Ed. Saga.
Barcelona 2011.
En aquest assaig, la femi-
nista algeriana Wassyla
Tamzali expressa l’opinió de
moltes altres dones mu-
sulmanes que no poden
parlar, condemnades al si-

lenci per la força de la tradició o la violència sec-
tària. L’autora argumenta el seu rebuig a l’ús de
qualsevol vel femení i critica l’esquerra europea
per no pronunciar-se obertament en contra del
que considera un atemptat contra la dignitat i
la igualtat entre dones i homes. El seu interés
és aclarir conceptes i eliminar els mites gene-
ralitzats i més nocius en els debats sobre el bur-
ca: “El que està en joc ací no són trossos de draps,
de colors, de formes i longituds diverses sinó vi-
sions del món i projectes de vida diametralment
oposats.” 

La ira del fuego, Hen-
ning Mankell. Editorial
Siruela. Barcelona 2009.
La ira del fuego, trilo-
gia composta per El se-
cret del foc, Jugar amb
foc i La ira del foc, és la
història real de Sofia
durant dotze anys, des
que l’autor la va conéi-

xer a Moçambic, quan encara era una  xique-
ta. Una xiqueta que creix en un país devastat per
les guerres, la misèria, la malaltia, la corrupció.
Però no es tracta d’una història d’amargor ni de
llàstima, sinó més prompte d’una història de for-
ça. Mankell,  més conegut per les seues novel·les
policíaques del detectiu Wallander,  transforma
la ira que sent per un món cruel i injust en una
commovedora història on l’esperança encara és
possible.

Una mujer de nuestro tiem-
po, Lidia Falcón O’neill. Edi-
torial Montesinos. Barcelona
2009.
L’anhel d’Irene Larreta, filla
d’un matrimoni de la burge-
sia de Barcelona, per ser fa-
mosa la farà conéixer les en-

tranyes del món de la moda i la publicitat i pa-
tir la violència sexual que exerceixen els directius
d’agències, els executius i  els fotògrafs sobre les
joves que són enganyades amb promeses de ce-
lebritat. Però la història d’Irene està entrellaçada
amb la de la seua família,  a través de la qual l’au-
tora ens introdueix  també en el món de la po-
lítica i el Parlament Europeu. Amb aquesta obra,
Lidia Falcón se supera en la descripció psicològica
dels personatges en un ambient d’intriga, així
com dels canvis operats en la burgesia en els úl-
tims quinze anys, amb una perfecta descripció
dels cercles de poder.

Flor del desierto (RU, 2009)
Directora: Sherry Horman. Guió: Smita
Bride, Waris Dirie. A.: Liya Kebede, Sally
Hawkings, Craig Parkinson. 120 min
La història real de la model somalí Waris Di-
rie ens introduirà en la cultura patriarcal d’a-
quest país africà on se segueix practicant l’a-
blació genital a les xiquetes i se’ls obliga con-
traure matrimonis per conveniència. La falta
de recursos i d’accés a la cultura, la pobresa,
la violència contra les dones exercida de di-
ferents formes són els temes tractats en
aquesta pel·lícula.

Mujeres en El Cairo (Egipte, 2009)
Directora: Yonsry Nasrallah. Guió: Wahid
Hamid. A.: Mona Zakki, Hassem 
al-Raddad, Mahmoud Hemida. 135 min
Diferents dones de diferent posició social, fins
i tot la protagonista, professional d’estil i for-
ma de vida més occidental, són víctimes del
masclisme de la societat egípcia. La submissió
a la qual són sotmeses, l’ús del vel, la violèn-
cia de gènere o la discriminació que pateixen
les dones en el seu país, malgrat ser les que
constitueixen el sector productiu d’aquest, es
perpetuen segle a segle.

Precious (EUA, 2009)
Directora: Lee Daniels. Guió: Geoffrey
Fletcher, Sapphire. A.: Gabourey Sibide,
Mo’Nique, Paula Patton. 109 min
Precious és una adolescent obesa, analfabe-
ta, víctima dels maltractaments de sa mare
i de la violència sexual de son pare, del qual
està embarassada per segona vegada. In-
adaptada i objecte de cruels humiliacions, la
seua és una història de superació, d’obstina-
ció per aprendre a llegir i escriure com a for-
ma d’accedir a un treball que li permeta dei-
xar de viure de les ajudes socials i ser pro-
pietària de la seua vida.

Mis tardes con Margueritte (França,
2010). Director: Jean Becker. Guió: Jean-
Loup Dabadie, Jean Becker. A.: Gerard
Depardieu, Gisèle Casadesus. 82 min
Història de la trobada entre Germain, home
de mitjana edat, una bona persona, rude i
analfabeta, que ha sigut maltractat de xiquet
per sa mare i a qui la vida no li ha donat mol-
tes oportunitats. La casualitat farà que es tro-
be amb Margueritte, una anciana que està
sola, culta, refinada i amable. La literatura té
molt a veure amb la relació de veritable amis-
tat que s’estableix entre ambdós i que canviarà
les seues vides.

Amb motiu del 75é anniversari de Lidia Falcón
O’neill, prestigioses feministes, professores
dels Estats Units, van organitzar el passat 13 de
desembre, a l’Institut Internacional i l’Ateneu
de Madrid, unes jornades per a celebrar les se-
ues contribucions a la democràcia, el feminis-
me, pel seu lideratge i activisme, i per la seua
prolífica i variada obra literària.

La història del feminisme i de la democrà-
cia a l’estat espanyol va lligada necessàriament
a la contribució de Lidia Falcón en aspectes com
la inclusió de la garantia d’igualtat davant la llei
sense discriminació per raó de sexe en la Cons-
titució espanyola, o la redacció de la llei del di-
vorci, adoptada per 37 organitzacions feministes.

Lidia Falcón O’neill ha compaginat durant
la seua trajectòria professional la militància fe-
minista, el treball d’investigació sobre les cau-
ses de les discriminacions de les dones, l’advo-
cacia en la defensa dels drets de les dones o de
les persones perseguides per la seua ideologia
i l’escriptura d’obres d’assaig, novel·la, teatre…
És autora de quinze llibres d’assajos, dues
col·leccions d’obres teatrals, cinc llibres de me-
mòries, un llibre de poesia i nou novel·les, l’úl-
tima d’elles Una mujer de nuestro tiempo, del
2009.

Va ser la fundadora del Col·lectiu Feminis-
ta de Barcelona (1976), el club Vindicación Fe-
minista de Barcelona en 1980 i els clubs Vin-
dicación Feminista de Madrid, Bilbao i de
Castella-Lleó, i les revistes Vindicación Femi-
nista (1976) i Poder i Llibertat (1979).

Falcón va fundar el Partit Feminista d’Es-
panya legalitzat en 1981 i que actualment pre-
sideix, i la Confederació d’Organitzacions Fe-
ministes de l’Estat Espanyol en 1996, per la qual

va ser cap de llista en la campanya electoral per
al Parlament Europeu en 1999.

Actualment exerceix l’advocacia i col·labo-
ra en premsa, ràdio i televisió. El seu treball i
pensament  transcendeix fronteres i és una de
veus més eloqüents i fortes en la denúncia de
la violència i la injustícia contra la dona en l’es-
fera internacional. Ha participat activament en
totes les fires internacionals del llibre feminis-
ta i en els fòrums internacionals de la dona a Nai-
robi i Pequín. així mateix, va formar part de la
xarxa Sisterhood is global, i ha presentat con-
ferències en desenes de congressos i jornades
internacionals.

Intersindical li va fer arribar en aquest im-
portant dia la seua adhesió, de la qual transcrivim
un fragment: “... enhorabuena por ese merecido
reconocimiento a toda una trayectoria recta
e imparable en pro de los derechos de las mu-
jeres. Gracias, mil gracias por tantos años de
sabiduría, militancia y trabajo puestos al ser-
vicio de los derechos de las mujeres”.

Homenatge a
Lidia Falcón
O'neill

EN PANTALLA

ESCRIT AVUI

ENXARXATS 

AHIGE (Hombres por la igualdad)
http://www.ahige.org/
Tics i dones
http://www.donestech.net/
Observatorio desigualdad en la salud
http://www.ods-ciberesp.es/

Agència de notícies amb visió de gènere
http://www.laindependent.cat/
emujeres.net
http://www.facebook.com/pages/e-muje-
res/202711878658

Grups en Facebook
Mujer: no me uno a grupos que no me nombren
http://www.facebook.com/group.php?Gid=2431
85700694
Mujeres contra la impunidad del franquismo
http://www.facebook.com/group.php?Gid=1139
75555286740

Apoyo a mujeres maltratadas
http://www.facebook.com/group.php?Gid=4454
62250569
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Es calcula que actualment a Colòmbia hi ha més
de quatre milions de persones desplaçades, el
80% de les quals són dones i criatures. És la con-
seqüència d’un complex conflicte armat intern
que el govern colombià insisteix a maquillar com
a lluita antiterrorista, prenent mesures que dei-
xen impunes els responsables dels crims: pa-
ramilitars, guerrillers i agents estatals. 

Els assassinats, segrestos i tot tipus d’a-
gressions al dret internacional humanitari
segueixen formant part del quotidià a Colòmbia,
i l’escalada de violències sexuals comeses con-
tra les dones per tots els actors armats impli-
cats és dramàtica. La invisibilitat de la violèn-
cia masclista agreuja les desigualtats socials i
econòmiques històricament presents en la
societat colombiana. 

En aquest context, les dones a Colòmbia  són
un veritable exemple  de lluita i resistència. La
Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de las mu-
jeres y la paz en Colombia és una plataforma
de 23 organitzacions, entre les quals hi ha In-
tersindical Valenciana, de dones de Colòmbia
i de l’estat espanyol, que té com a finalitat sos-
tindre una acció de solidaritat internacional per-
manent encaminada a denunciar la vulnera-
ció dels drets humans de les dones a Colòm-
bia i difondre les recomanacions de les
organitzacions de dones i organismes inter-
nacionals en matèria de polítiques públiques. 

La Mesa ha produït el documental Colom-
bia, la guerra que no existe, escrit i dirigit per
la realitzadora alacantina Llum Quiñonero i pre-
sentat per l’associació Atelier, un al·legat a fa-
vor de la pau i una crida al reconeixement i res-
pecte dels drets humans de les dones per la re-
solució pacífica del conflicte a Colòmbia, i que
treballen diàriament amenaçades.

El passat mes de novembre, a la seu d’In-
tersindical, poguérem veure el documental i as-
sabentar-nos del que està passant a Colòmbia
gràcies al relat de la representant de Creu Roja
Internacional, Luz  Marina Tamayo, i Leono-
ra Castaño, activista refugiada i presidenta d’am-
muncid. Sempre amb la finalitat de difondre

les notícies sobre la realitat a Colòmbia, la Mesa
ha realitzat diferents activitats, a més del do-
cumental i l’exposició itinerant de fotografies.
El passat mes d’agost, representants de la
Mesa han viatjat a Colòmbia per tal de parti-
cipar en les Jornades Internacionals Mujeres
y pueblos de las Américas contra la Milita-
rización.

També ha editat el segon número de la re-
vista Colibrí,on es recull diferents informacions
respecte a la situació. Per últim, el proper mes
d’abril, la Mesa celebrarà a València les ii Jor-
nades Internacionals, on participaran diferents
associacions, defensores, sindicalistes, repre-
sentants polítics, etc. 

Més informació:
http://www.mesadeapoyo.com/?p=212

Isabel Rivera Gonzales presidenta de la casa dels
mestres, que és com defineix l’Instituto de pe-
dagogía popular de Perú (ipp), s’identifica amb
una de les conclusions de la Comisión de la ver-
dad y la reconciliación (cvr): perquè la histò-
ria no es repetisca, és imprescindible una pro-
funda reforma de l’educació pública. Al Perú, les
dones representen el 72% del professorat, però
aquesta realitat no es tradueix en els càrrecs de
direcció de les institucions educatives, ni en els
nivells de direcció i mobilització sindical. Així,
es dóna la contradicció que l’activa participació
de base de les dones no es reflecteix en la direcció.
Marina Isabel Rivera Gonzales és una excepció
ben significativa. Actualment dirigeix  l’ipp,Una
institució amb més 26 anys de vida que s’ha con-
vertit en el lloc d’acollida i de confluència de per-
sones compromeses amb la pràctica social
educativa en sectors populars. En el seu si es re-
alitzen investigacions educatives a partir de la
inquietud dels Círculos de autoeducación do-
cente (cad), formats per mestres organitzats en
cada escola per a tirar avant projectes d’inno-
vació. El perfil d’un integrant d’un cad és el d’un
mestre o mestra amb àmplies competències pro-
fessionals i amb un fort compromís ètic, sindi-
cal i social. 

Durant vint anys aquesta dona ha exercit de
mestra titular d’una escola pública de Lima, al-
hora que es comprometia, com a dirigent, amb
el Sindicato Unido de Trabajadores de la En-
señanza de Perú (sutep). Ha treballat per una
altra educació, des de la reflexió i des de la pràc-
tica, amb la seua implicació en l’ongCentro de
promoción de la mujer del pueblo (cepromup)
a Villa El Salvador, i com a coordinadora de pro-
jectes educatius i de cooperació internacional
a la regió d’Ayacucho. Finalment el seu com-
promís s’ha refermat en assumir, des del 2007,
i per segona vegada, la presidència de l’IPP. Com
ella mateix explica “És un compromís impulsar,
reforçar i ampliar la participació i el lideratge
de la dona per ser una força emergent en el camp
laboral.”

La situació de l’educació al Perú és precària,
amb una inversió de només 157 euros l’any per
escolar, ja siga de primària o secundària, men-
tre que Xile i l’Argentina s’inverteixen més de
523 euros, i als Estats Units s’arriba als 6.272
euros. La injustícia econòmica i social és el prin-
cipal obstacle per al desenvolupament educa-
tiu i la democratització de l’educació i dels apre-
nentatges. L’educació pública, es troba en estat
calamitós al Perú.

“Como resultado de la investigación realizada, la Comisión de la verdad y la reconcialiación de Perú (cvr) ha llegado a la conclusión
que la violencia desatada en nuestro país afectó de manera diferente a hombres y mujeres. Las distintas posiciones sociales y roles de
género ocupados por varones y mujeres condicionan su participación en el conflicto armado y producen efectos específicos en cada
uno de ellos. Las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y
sus derechos humanos que difieren de aquellos infligidos a los varones Estas diferencias no son nuevas y retoman situaciones previas
de desigualdad de género, étnicas y sociales que es preciso conocer para poder actuar en consecuencia .”

De l’informe elaborat per la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (http://www.cverdad.org.pe/)

La Mesa de Apoyo produeix un documental 
sobre 50 anys de guerra oculta a Colòmbia
Ha sigut dirigit per l’alacantina Llum Quiñonero i hi participa Intersindical

El passat novembre es va celebrar una reunió
entre Intersindical, representants d’Amnistia
Internacional (ai) i Martha Munguía, sociòloga
i coordinadora de l’Aliança de Centres de Do-
nes de Nicaragua, una de les nou activistes ni-
caragüenques que s’enfrontaren a un procés pe-
nal per ajudar a avortar –quan encara era le-
gal– a una xiqueta de nou anys, embarassada
després de ser violada. Intersindical es va
comprometre a difondre l’informe i la campanya
encetada per ai, i denunciar les greus violacions
dels drets humans de xiquetes a Nicaragua, on
la violència sexual s’empra com a arma de gu-
erra contra les dones. La prohibició d’avortar
en tots els casos –inclosos els de violació de xi-
quetes, a les quals a més se les obliga a fer-se
càrrec després de les criatures, és només un ex-
emple de la brutalitat i violència masclista en
aquest país on, en paraules de Marta Mungu-
ía, “la pobresa s’està traduint en una violació
contínua dels drets de les xiquetes”.
Més informació:
http://www.es.amnesty.org/actua/
acciones/nicaragua-abusos-sexuales-ninas/

CAMPANYA AMINISTIA INTERNACIONAL

Visibilitzar la violència
contra les dones de
Nicaragua

ISABEL GONZALES 
Presidenta de l’Instituto de Pedagogía Popular de Perú (IPP)

La injustícia econòmica i social 
és el principal obstacle per al
desenvolupament educatiu

La invisibilitat de la violència
masclista agreuja unes
desigualtats socials 
i econòmiques històriques

Marina Isabel Gonzales INTERSINDICAL

Fotograma del documental Colombia, la guerra que no existe.


