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F ormem part d’una socie-
tat patriarcal que pareix 
que no avança cap a la 
igualtat, ans al contrari, 

maltracta o consent que les do-
nes siguen agredides de moltes 
formes, assassinades pel seu 
sexe. Discriminades en tots els 
els àmbits i sectors. Una societat 
cada vegada més malalta. 

La precarització de l’ocupació 
de les dones o la discrimina-
ció salarial, la reforma laboral 
i les polítiques d’ocupació dels 
governs del PP estan destruint 
llocs de treball estable. Al País 
Valencià, segons les últimes da-
des del mes de gener, superem 
la mitjana estatal de taxa d’atur, 
i les dones, amb 290.673 atura-
des, se situen per damunt del 
nombre d’aturats.

El desinterés i l’absència de 
polítiques contundents en la llui-
ta contra la violència de gènere; 
les traves per a accedir a la jus-
tícia; el desmantellament dels 
serveis públics; la usurpació del 
dret de les dones a decidir so-
bre el seu cos; la segregació de 
sexes en les escoles subvencio-
nades i l’eliminació de qualsevol 
contingut coeducatiu són algu-
nes de les perversions d’aquests 
governs que obeeixen més a una 
ideologia ultraconservadora que 
a altres motius. 

Hui, amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones, volem 
manifestar:
 Que lluitem contra el patriar-
cat i la divisió sexual del treball.
 Que reivindiquem el dret a la 
nostra sexualitat, a la diversitat, 
a decidir sobre el nostre cos.
 Que tenim dret a un treball 
digne i en les mateixes condici-
ons que els homes, sense patir 
ocupació en precari ni discrimi-
nació salarial.
 Que l’educació és l’instru-
ment imprescindible per a la de-
fensa dels drets de les dones i la 
conscienciació des de la infància 
i la primera socialització.
 Que volem la creació de ser-
veis públics d’atenció a les per-
sones majors i dependents i es-
coles públiques infantils. 
 Que exigim la reforma 
dels permisos per naixement 
i adopció, que han de ser 
iguals per a ambdós proge-
nitors i remunerats al cent 
per cent.

Cal transformar el component 
de poder que actualment segueix 
imposant-se en les relacions en-
tre homes i dones com a fruit del 
patriarcat. Perquè no volem viure 
en aquesta societat malalta, som 
conscients que el camí cap a un 
estat del benestar que garantis-
ca els drets i l’avanç en la igual-
tat de gènere només pot passar 
pel feminisme. 

VIsca la lluIta  
feMInIsta!

8 de març de 2014. Dia Internacional de les Dones   

Claus feministes  
per a una societat malalta

>pàg. 2 >pàg. 3 >pàg. 6>pàg. 5 >pàg. 7

Per una Renda 
Bàsica de les 
Iguals per 
a combatre 
l’heteropatriarcat 

Aquesta llei,
l’anem a
avortar!

L’orientació 
acadèmica i 
professional 
com a font de 
desigualtat

entreVIsta DOlOrs JIMenO

“Un sindicat 
també té una 
funció d’extensió 
de la cultura”

Calendari 
2014 sobre 
les dones 
creadores de 
pensaments

ILUSTRACIÓN DE ALESIA RIVERA
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Per una Renda Bàsica de les Iguals 
per a combatre l’heteropatriarcat 
capitalista
Rosa ZafRa LIZcano
integrant de la Coordinació 
Baladre.

Quan va sorgir el marc teòric que 
va donar a llum la Renda Bàsica de 
les Iguals (RBis), eren poques les 
veus que s’atrevien a fer d’aquesta 
una punta de llança per a comen-
çar a trencar el sistema o fins i tot 
una de les mil variades formes de 
foradar-lo per mostrar tant la debi-
litat, com la brutícia que comporta-
va. Les que quedaven fora del món 
laboral eren vistes com un mal me-
nor per part de la gent “corrent” i 
com una cosa necessària pel ma-
teix sistema que, des dels anys no-
ranta, reconeix la inviabilitat per al 
seu sosteniment de la plena ocupa-
ció. No obstant això, aquestes po-
ques persones que, en alguns ca-
sos, sotmeses a aquesta exclusió 
del meravellós món de l’ocupació, 
en altres conscients de la injustícia 
de la lògica neoliberal envers les 
persones, plantegen que la RBis és 
una eina fonamental per a modifi-
car les actituds davant la imposició 
de l’ocupació com el centre de les 
nostres vides i treballs; així mateix 
algunes companyes de Baladre són 
capaces d’albirar el que per a les 
dones significaria la RBis, un signi-
ficat que, per tant, arrossegaria els 
homes a entendre-la i concebre un 
món nou no solament sense clas-
ses, sinó també sense gèneres ni 
construccions socials basades en 
el sexe de les persones.  La RBis 
l’entenem com un mitjà, mai com 
un fi (d’ací això de “i molt més”) de 
distribució de la riquesa de forma 
equitativa mitjançant un “salari” 

suficient, personal, universal i sen-
se contraprestacions que ajude les 
societats a avançar cap a una or-
ganització on el col·lectiu prevalga 
sobre l’individualisme actual –no 
perdem mai la perspectiva que vi-
vim en una societat monetaritzada, 
i que pretendre modificar les rela-
cions econòmiques de la nit al dia 
és difícil, per bé que és el que es 
pretén.  

eines essencials
En aquest sentit, des del punt de 
vista de gènere, l’entenem com 
una eina essencial per les raons 
següents:  

– Qüestiona el paper central que 
juga l’ocupació en el marc capita-
lista, ja que sosté que és incapaç 
de garantir unes condicions de vida 
dignes i en llibertat que se suposa 
que es garanteixen tant en la de-
claració dels drets humans com 
en les constitucions dels països 
“democràtics” incloent-hi el nos-
tre; l’accés de les dones al món 
laboral va ser una reivindicació del 
feminisme en èpoques passades, 
la seua defensa i manteniment 
segueix sent-ho hui dia, i per això 
mateix convé recordar en quines 
condicions s’han incorporat les do-
nes al món laboral: bretxa salarial, 
sostres de vidre, acomiadaments, 
parcialitat-precarietat salarial, do-
bles i fins i tot triples jornades, ja 
que no existeix coresponsabilitat 
en les atencions ni en les faenes 
domèstiques… tasques aquestes 
últimes que el capitalisme ha obvi-
at com a importants i, per això, les 
ha assignades a la dona en l’esfera 
privada.  

– Aquesta idea entenem que en-
tronca amb els plantejaments de 
l’economia feminista, crítica amb la 
consideració del mercat/ocupació/
treball assalariat com a elements 
privilegiats en l’anàlisi econòmica 
clàssica, retallada epistemològica 
que obeeix a una visió androcèn-
trica de la ciència econòmica i que 
obvia les activitats que tenen lloc 
en l’esfera privada o en altres en 
què no intervé un intercanvi mone-
tari (voluntariat, treball comunitari, 
etc.), encara que aquestes generen 
benestar, una vegada que es diri-
geixen a satisfer les necessitats de 
les persones, i per tant, també ge-
neren riquesa.  

– A més, per a l’economia femi-
nista, les relacions de gènere, con-
nectades a altres eixos de poder i 
opressió –classe, ètnia, identitat o 
orientació del desig, etc.–, traves-
sen el sistema econòmic i donen 
lloc a la pugna de dues lògiques 
contraposades: per una part, la lò-
gica del capital i els mercats, que 
opera sota el principi de l’acumu-
lació de beneficis; i, per l’altra. la 
lògica de les atencions, que té com 
a finalitat sostindre la vida, satisfer 
necessitats i generar benestar.  

– A banda, entenem que una 
vegada que totes les persones tin-
guen accés a una renda que els 
proporcione el necessari per a la 
vida, algunes veuran en açò una 
forma de trencar els vincles que 
les mantenen al costat d’homes 
que les han turmentades amb el 
seu exercici del poder a través del 
salari; dones que s’alliberen de la 
subjecció que la precarietat que els 
imposava.  

– Així mateix, la facilitat que 
troba el sistema per a trobar mà 
d’obra precària, mal assalariada 
amb contractes parcials, però eter-
nes jornades, passaria a formar 
part del passat, ja que les dones 
no estarien tan disposades a ac-
ceptar aquestes condicions, els 
homes tampoc, puix que la RBis 
proporciona un matalaf econòmic 
que permet negociar altres condi-
cions laborals sense l’angoixa que 
moltes voltes ha generat la falta de 
recursos; i fins i tot, per què no?, 
quants homes no renunciarien a 
llargues jornades fora de casa per 
romandre-hi dedicats a les atenci-
ons! “S’atacaria de ple la ideologia 
del patriarcat, que redueix la funció 
en la vida de les dones a parir i cri-
ar fills, atés que amb l’experiència 
que ja posseeixen les dones de viu-
re el conflicte entre patriarcat i el 
capitalisme juntament amb la RBis 
ajudarien a fomentar una autono-
mia personal de les dones, que és 
la base, d’altra banda, de la des-
trucció del patriarcat” 1.

– (…) suposaria, doncs, el “des-
mantellament de la forma de pro-
ducció patriarcal, ja que es podria 
trencar amb el concepte de mare 
política, mentre existira la possi-
bilitat de tindre criatures i d’edu-
car-les al marge del mercat laboral 
(…) es van destruint les bases del 
treball reproductiu i la reproduc-
ció del sistema capitalista, perquè 
no es paririen criatures la funció 
de les quals en la vida passara ne-
cessàriament per subministrar mà 
d’obra al sistema” 2.   

Són doncs aquestes qüestions 
les que ens proporcionen les claus 

per a defendre la RBis com una 
eina complementària en la lluita 
dels feminismes i les que ens han 
espentat des de fa anys a defen-
dre-la com a tal, incloent-la sem-
pre en les nostres agendes d’acci-
ons, trobades i assemblees.  

Finalment arrepleguem les pa-
raules següents que la Platafor-
ma contra l’exclusió de Barakal-
do oferien en 2001 en el marc del 
Seminari “Dona i Renda Bàsica” 
a Paterna, València: “La RBis no 
emanciparà d’un dia per a l’altre 
les dones, però sí que anirà creant 
una veritable cobertura social per 
al canvi”; un canvi en les relaci-
ons personals que considerem que 
passa per l’eliminació dels gèneres 
i rols de construcció social, un can-
vi en el qual els nostres companys 
se sentiran igualment identificats i 
emancipats.   

Per a saber-ne més us recomanem 
entrar en: http://www.coordinaci-
onbaladre.org/ • http://www.renta-
basica.net/RBdelosiguales_ES.pdf
http://www.rentabasica.net/
http://www.rebelion.org/docs/25087.
pdf • http://www.economiasolidaria.
org/files/pdf%20renta%20basica.pdf
http://www.viruseditorial.net/pdf/
Todo%20sobre%20la%20renta%20
basica.pdf

1 “Renda Bàsica: una alternativa a la fe-
minització de la pobresa”. Xarrada ar-
replegada en el seminari “Dona i Renda 
Bàsica”, de novembre de 2001, al barri 
de la Coma de Paterna, València.
2 Ídem.

JORDI BOLUDA

... la ciència 
econòmica, que obvia 
les activitats que 
tenen lloc en l’esfera 
privada o en altres 
en què no intervé un 
intercanvi monetari, 
encara que aquestes 
generen benestar, 
una vegada que es 
dirigeixen a satisfer 
les necessitats de 
les persones, i per 
tant, també generen 
riquesa. 
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Aquesta llei, 
l’anem a avortar!

Macu GIMeno
Quan escric aquestes línies, encara 
estic amb la mel a la boca per l’èxit 
de la manifestació a Madrid. El Tren 
de la Llibertat, una iniciativa de la 
tertúlia feminista asturiana Las 
Comadres, va aconseguir aglutinar 
milers i milers de persones de tot 
l’Estat espanyol, conjuminant forces 
per reivindicar el dret a decidir de 
les dones sobre els nostres cossos. 
Vam poder cridar consignes clàssi-
ques (“Nosaltres parim, nosaltres 
decidim”, “Avortament lliure, segur 
i gratuït”...) juntament amb altres 
de recent creació (“On estan, no 
es veuen, les que avorten del PP”, 
“Quina fatalitat, que la mare de Ga-
llardón no pogués avortar”). Al mi-
nistre van deure xiular-li les orelles 
amb tant d’insult i tanta petició de 
dimissió.  Feministes europees i 
sud-americanes, premsa nacional i 
internacional, es van fer ressò de la 
multitudinària protesta. Els mitjans 
internacionals parlen de 100. 000 
manifestants. Les xifres, com sem-
pre, ballen. El que queda palés és 
que érem moltes persones. Joves i 
adultes. Famoses o anònimes. Ca-
res conegudes en el feminisme, en 
la política, en els mitjans. Sindica-
listes, artistes. Persones diverses. 
Dones i homes que vam donar un 
exemple d’aquesta unitat de lluita 
que a hores d’ara és més necessà-
ria que mai.  A París, milers de per-
sones també van eixir als carrers 
en suport de les dones espanyoles. 
La solidaritat internacional s’està 
manifestant des de diferents països 
europeus, africans, americans: Ità-
lia, Regne Unit, el Marroc, l’Argenti-
na, el Brasil, l’Equador, Mèxic i més 
països que s’hi aniran sumant d’ar-
reu del món. Actes i concentracions 
en les ambaixades contra la llei de 
Gallardón.  

I és que Gallardón, més conegut 
ja com a Fachardón, amb la seua in-
fumable contrareforma de la llei de 
l’IVE, no sap amb qui s’enfronta.  El 
seu projecte de llei de “protecció al 
concebut” és una aberració que re-
tornarà a les dones a l’Espanya de 
pandereta del dictador, sense veu 

ni vot, sense llibertat, submises a 
pares, marits i bisbes. Doncs no, no 
ho consentirem. Estem molt fartes 
de tant de masclisme, que ens se-
guisquen robant els nostres drets. 
I el dret a l’avortament és un dret 
humà fonamental.  

Ens manifestem des de fa molt 
de temps. Hem eixit als carrers 
des del mateix moment de l’anunci 
de la reforma de la llei actual, per 
reivindicar un dret que ja es creia 
consolidat.  

Moltes eixíem ja en els setanta, 
després amb la llei del 85 i, anys 
més tard, en el 2010 i ja en demo-
cràcia, amb la llei d’interrupció 
voluntària de l’embaràs, la que vol 

carregar-se el senyor ministre. Una 
llei progressista que ens va situar 
en l’horitzó europeu, encara que 
també ens posava límits. L’avorta-
ment –fora dels supòsits prevists 
en la llei– va seguir sent un delicte, 
arreplegat en el Codi Penal, on en-
cara segueix present.  

El dret a avortar en condicions 
segures, sense restriccions ni ter-
minis, dins de la sanitat pública, no 
l’hem tingut mai reconegut. Tam-
poc l’educació sexual, ni la regu-
lació de l’objecció de consciència. 
Avortar dins del sistema públic 
continua sent complicat perquè 
el personal professional segueix 
mostrant resistències a l’hora de 
practicar-lo.  

Amb tot, però, l’actual i vigent 
llei deixa llibertat de decidir dins 
de les primeres 14 setmanes de 

l’embaràs. La pretensió del minis-
tre d’In-justícia és eliminar la llei de 
terminis i restringir l’avortament a 
dos supòsits, de tal manera que hi 
deixa fora fins i tot el cas de mal-
formacions greus del fetus. Per si 
això no fóra poc, serà imprescin-
dible l’informe psicològic de dos 
professionals i podrà objectar fins 
el zelador de l’hospital. No hi haurà 
penes de privació de llibertat per a 
les dones que avorten, però sí per 
al personal que els practique fora 
dels supòsits de la llei. Vaja, serà 
complicat trobar algú que s’arris-
que.  

Avortar a l’Estat espanyol serà 
impossible. Tornarà l’exili a països 
on l’avortament no estiga perseguit 
i tornaran els avortaments clan-
destins en condicions de risc per 
a la salut. Moriran moltes dones i, 
encara que no entren en les esta-
dístiques oficials, seran víctimes 
de la violència masclista del govern 
del Partit Popular. Augmentarà la 
pobresa de les dones, puix que el 
mateix govern que tant d’interés 
mostra pel nonat, no es preocupa 
després de la seua subsistència. I 
no diguem de les criatures amb di-
versitats funcionals.  

Mentre Gallardón segueix di-
ent que la contrareforma segueix 
avant, pareix que tothom se li tira 
damunt. Es queda sol amb Rouco 
Varela i, com diu Tere Mollà, amb 
els de les faldes negres. Aquesta 
contrareforma pot costar les elec-
cions al PP i ho sap.  

No arribarà a donar-se el cas. 
Ara tinc més clar que mai que les 
dones no la consentirem. Tampoc 
els homes, als quals estem ve-
ient manifestar-se al nostre cos-
tat, plantant cara a Gallardón. Açò 
és una guerra i no pararem fins a 
la retirada del projecte de llei. En 
els parlaments, els carrers, els 
mitjans, les xarxes… Amb un crit 
unànime: Aquesta llei, l’anem a 
avortar!

#AbortoLibreyGratuito
#FachardónDimisión
#YoDecido #MiCuerpoMiDecisión

La prostitució  
i els animals de canyar

Rosa RoIG
“Los grandes lideres de las mafi-
as compran, venden, maltratan o 
asesinan a mujeres de todas las 
edades… promueven diversas for-
mas de prostitución y crean los 
escenarios adecuados para que el 
comercio sexual esté presente…”

 “…el comercio sexual es, en-
tre la venta de armamento y el 
comercio de drogas, el negocio 
más rentable del mundo. Adultas, 
niñas, adolescentes; las edades no 
importan mientras puedan ser 
controladas, utilizadas y someti-
das por sus propietarios”.

“… A las mujeres y a las niñas 
se las compra, vende y regala, o se 
las secuestra, alquila, presta, vio-
la, tortura y asesina”.
Esclavas del poder,  Lydia Cacho

Fa molts anys que transite els pa-
ratges de l’Albufera, i els camps 
d’arròs, amb aigua o sense.  Poc 
a poc, els animalets i les bèsties 
augmenten i la tornen a ocupar 
de manera estable. Me n’he ale-
grat perquè distingir tot d’espèci-
es diferents de garsetes, amb bec 
groc o negre, o contemplar la gri-
sa figura d’un agró, erta com un 
fus, que espera fitant l’horitzó, és 
com reconciliar-te amb la vida. I 
escoltar els crits de festeig de les 
efímeres camallongues, en juliol, 
és com tornar a respirar.

L’idil·li amb l’Albufera i el seu 
entorn ha entropessat, fa poc, 
amb l’horror. Les noves bèsties 
que pul·lulen per ací no les he 
pogut veure, només en detecte 
les víctimes. A la vora de les car-
reteres més transitades, elles sí 
exposades al sol del migdia, sen-
se pietat, han aparegut les pros-
titutes. Prop de València, enmig 
de l’idíl·lic i únic Saler i les noves 
ciutats del PP, les més jovene-
tes, criatures negres i amb les 
bragues per mitja cama, vora el 
camí… Més enllà, ocupant la ter-

ra d’arròs i gram, les més velles 
i gastades, però també plantades 
a la intempèrie del sol d’estiu.

Els animals que les assetgen, 
amagats. Elles exposades –exhi-
bides– a les mirades, a l’abús… 
a les noves màfies que les con-
trolen i en trafiquen, i a les ve-
lles i noves bèsties que volen 
caçar-les, per un moment, de 
passada… Innocent, he preguntat 
per què ara, per què ací… I m’han 
contestar que perquè sí, perquè 
n’hi ha gent, i la prostitució i la 
tràfic de blanques i l’esclavitud 
sexual no està mal vista… de fet 
en l’Estat espanyol la prostitució 
és legal, com toca en una socie-
tat benpensant, catòlica i de do-
ble moral. I m’he horroritzat per 
les noves bèsties que habiten el 
meu territori. A Pinedo, al Saler, 
a Laos i Tailàndia, a Mèxic o als 
camins de la Ribera…

“ Lo que la mafia vende es un 
poder transgresor y el encanto del 
dinero…Los propietarios  de los 
elegantes prostibares en México, 
Colombia y España, tienden sus 
redes entre las clases adineradas, 
hacen donativos a campañas polí-
ticas y proporcionan bienestar…”

“ Los grandes empresarios y 
políticos prohiben el aborto e in-
vierten dinero para legalizar la 
prostitución, pero en los guetos, 
‘fuera de la mirada de las mujeres 

de bien’. Las 
quieren ocul-
tas no porque 
sean mujeres 
de mal i ‘ensu-
cien la ciudad’, 
sino porque la 
esclavitud pre-
cisa controles 
de poder.”

“Las ma-
fias siempre 
i n t e n t a r á n 
convencernos 
de que somos 
libres cuando 
esclavizamos 
a otras perso-
nas para nues-
tro consumo, 
y de que las 
mujeres son 
libres porque 
pueden elegir 
ser esclavas de 

sus clientes. Pero no solamente 
la izquierda y las feministas pos-
modernas compran este discurso, 
la derecha que bajo el crucifijo o 
la sotana goza de la prostitución 
más refinada también está encan-
tada”
Esclavas del poder,  Lydia Cacho

Això va passar a València, 
mentre Gallardon, amb una sota-
na i una creu mantenia la prosti-
tució com un negoci legal i perse-
guia el cos de les dones, amb les 
seues lleis.

ANA DE LA FUENTE

Estem molt fartes de 
tant de masclisme, que 
ens seguisquen robant 
els nostres drets. I el 
dret a l’avortament 
és un dret humà 
fonamental.

MANOLA ROIG
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L’avortament en l’àmbit 
sanitari
aMpaRo caRpí MeLIà
Intersindical Salut
Una de les lluites més importants 
en la sanitat ha sigut la de millo-
rar la maternitat; és a dir, que les 
dones i els nadons no moriren en 
el part o per les complicacions 
d’aquest, normalment infeccions. 
Açò es va considerar un èxit, ja 
que es veia que la sanitat avan-
çava, sobretot amb les mesures 
d’higiene que evitaven aquelles 
infeccions. Les tècniques es van 
depurant cada vegada més per no 
fer patir ni el fetus ni la mare. 

En aquest sentit, la llei actual 
de l’avortament podríem conside-
rar-la un èxit també, però convé 
no oblidar que encara està subjec-
ta a la ideologia del cap del depar-
tament, o del metge de capçalera 
que t’atén en el teu centre de sa-
lut, i normalment són prou con-
servadors, però no jutjarem ara 
això. Com que hui dia està regulat, 
hi ha garanties de seguretat per a 
la salut de la dona i la tranquil·litat 
que, en un moment dur de la seua 
vida, queda protegida i emparada 
per la llei, igual que els col·lectius 
que hi intervenen. Això sempre 
que la interrupció voluntària de 
l’embaràs entre dins els supòsits 
de la llei. 

El protocol que cal seguir per 
a avortar el facilita el ginecòleg 
Josep Lluís Carbonell Esteve, di-
rector mèdic de la clínica Mediter-
ránea Médica (València i Castelló). 

Els passos que cal fer són:
De primer, la conselleria dóna un 
sobre a la interessada que con-
té la informació que necesstita, 
com ara els drets, els supòsits, 
el temps d’espera, etc. El temps 
d’espera és de tres dies, per a 
poder passar a fer-ne l’estudi cor-
responent. 

L’avortament voluntari és entre 
14-12 setmanes. Hi ha dos tipus 
d’avortament, el quirúrgic i el far-
macològic. Explicaré aquest últim, 
ja que considere que és el que més 
dota de llibertat la dona empode-
rant-la i alliberant-la del metge, a 

més del fet que és menys agressiu 
i més natural. 

Aquest consisteix a prendre les 
pastilles abans de les huit setma-
nes. La primera és una píndola 
abortiva, Micepristona, conegu-
da com a R1486. La dosi és d’un 
comprimit el primer dia i, al cap 
de 48 hores, cal implantar quatre 
pastilles de Misoprostol (citotec) 
dins la vagina. L’acció que té és 
que la placenta es desprén i el coll 
de l’úter es dilata. Aquest mètode 
el fant servir molt les dones afri-
canes i també sud-americanes, ja 
que aquestes pastilles són bara-
tes. Tot el procés es fa a casa i té 
un índex de fallada del 3-4%, i això 
vol dir que el marge de seguretat 
és prou gran. 

L’aspiració és un altre mètode 
que es pot practicar amb anestè-
sia general o local. Aquesta és una 
intervenció en la clínica i amb per-
sonal sanitari. Com a conseqüèn-
cia hi ha un postoperatori, no molt 
llarg, però si amb molèsties. 

Quan l’embaràs està en el perí-
ode de 14-22 setmanes, ja neces-
sita la intervenció del psiquiatre 
per a fer-ne la valoració; quan en 
el supòsit és de malformació no 
cal aquesta intervenció. 

En cas de superar les 22 set-
manes, fa falta l’autorització d’un 
comité que fa les consultes opor-
tunes per a poder dur a terme o 
no l’avortament. Passa que aquest 
procés és molt lent i caldria que 
aquest sistema, per les seues ca-
racterístiques, fóra més ràpid, ja 
que es juga amb el temps, i això 
empitjora l’eficàcia de l’avorta-
ment en les primeres setmanes.

Les dones estem lluitant durant 
tota l’existència per un embaràs 
lliure i prendre una decisió res-
pecte a la seua continuïtat per les 
circumstàncies que siguen, com 
ens podem imaginar. En l’època 
de lluita per la vida –com dic més 
amunt–, també existia una lluita 
per no acceptar embarassos no 
desitjats. En aquest cas la lluita 
sembla que continua i això no es 
cap èxit per a ningú, més prompte 

és un fracàs el fet que les dones 
estem encara reivindicant ser lliu-
res de decidir portar a cap l’emba-
ràs. Des de la prehistòria les dones 
han sabut com fer un avortament 
però, com a conseqüència de tot 
això, moltes dones morien. Fins i 
tot hui dia també passa això, puix 
que en aquells llocs on no es faci-
lita l’avortament, s’indueix la dona 
a avortar clandestinament, cosa 
que passarà molt prompte ací; de 
fet, i si no ho remeiem, tornarem 
a ser aquell país tercermundista i 
retrògrad que vam ser en l’època 
de la dictadura. A més les dones 
riques continuaran avortant amb 
el beneplàcit d’aquests homes que 
no volen l’avortament lliure i gra-
tuït per a la resta de dones. 

Hem de lluitar perquè ens con-
sideren persones i no moneda de 
canvi, que segons quin partit go-
verna legisla sobre els drets de les 
dones, no!, ja n’hi ha prou!, nosal-
tres som persones de ple dret i cap 
home o legislació hauria de decidir 
per nosaltres; com a màxim, serà 
qüestió de regular aquestes deci-
sions per a preservar la salut de 
la dona. Amb una formació sexual 
adient per a homes i dones es po-
drien aconseguir més èxits, la res-
ta de les decisions solament són 
un fracàs i a més un pas arrere. 

Però, a més, els col·lectius im-
plicats en els supòsits de l’avant-
projecte no estan d’acord amb el 
fet que la dona decidisca, quan no 
és cap malalta incapacitada per a 
prendre les decisions oportunes 
respecte al seu estat. Sense anar 
més lluny el diari Público.es, el 
dia 16/02/2014, parla del col·lectiu 
mèdic i diu que la dona que deci-
deix avortar no ha de ser tracta-
da com una malalta mental, però 
a més reclama que el supòsit de 
malformació s’incloga en la nova 
llei i moltes més coses. 

No cal recordar-ho, però les do-
nes que decideixen avortar no ho 
fan fàcilment, és una decisió dura 
de prendre i sol ser per motius ben 
greus. L’avortament no és com de-
cidir anar al cine o al teatre!

Cossos privats
MaRIa LoZano estIvaLIs
Fa uns quants anys em contava Vic-
tòria Sau –pensadora, investigado-
ra i sens dubte una de les figures 
més rellevants del feminisme del 
nostre país, morta cap al final de 
2013– que en una conferència li 
van demanar l’opinió sobre una 
iniciativa sorgida en el si del movi-
ment feminista: alterar l’ordre dels 
cognoms i donar preeminència al 
cognom matern, per visibilitzar i 
enaltir la genealogia femenina. Sau 
va reconéixer l’efecte dinamitzador 
de la denúncia contra la dominació 
que implica la filiació en el patriar-
cat. “No obstant això –va matisar 
amb la seua habitual ironia–, cal 
tindre en compte que el que acon-
seguirem en primera instància 
serà descobrir i honorar el cognom 
del nostre avi matern”. 

Si alguna cosa he aprés dels 
debats en el si del moviment fe-
minista és que reflexionar sobre la 
pròpia pràctica simbòlica és un im-
peratiu irrenunciable, i més en ple-
na voràgine regressiva, quan tant 
necessitem multiplicar les nos-
tres veus i la nostra presència en 
el carrer, les xarxes i els mitjans. 
Des d’aquesta premissa, considere 
necessari problematitzar alguns 
gestos que hui se’ns proposen com 
a acte de rebel·lia contra el poder 
patriarcal, a partir d’una sèrie d’in-
terrogants sobre l’ús social del cos.

Les dones negociem les nos-
tres identitats sempre en conflicte. 
Privada de paraula, l’anomenada 
subjectivitat femenina s’ha inscrit 
en la banda del que és natural, bi-
ològic i domèstic. La nostra experi-
ència corporal segueix definint-se 
en relació amb la funció sexual i/o 
reproductora. “Tota mulier in ute-
ro”, deia la màxima medieval, i la 
veritat és que la matriu ha generat 
una espècie d’hipertròfia simbòlica 
profundament contradictòria que 
conté des dels esquemes més vi-
olents del patriarcat fins a les rei-
vindicacions poètiques dels femi-
nismes de la diferència. 

Últimament, amb la consigna 
“Traieu els rosaris dels nostres 
ovaris”, s’ha volgut expressar la 
necessitat de descolonitzar el cos 
femení d’imposicions clericals. Tot 
i això, el crit no deixa de ser una 
forma gràfica de sintetitzar, sense 
alterar, l’enfrontament entre el po-
der de la cultura (el rosari) i la ma-
tèria (els ovaris). Per a exigir que 
se’ns tracte com a subjectes incor-
porats amb tot el dret i paraula a la 
cultura, ¿no seria més útil, trobar 
altres mitjans expressius que ens 
alliberaren de la recurrent metoní-
mia al nostre ventre?

Per a protestar contra la regres-
siva llei del Partit Popular sobre 
l’avortament, els últims mesos ha 
cobrat força una altra campanya 
que convida les dones a inscriure 
els cossos en el Registre Mercantil. 
Es tracta, sens dubte, d’una acció 
efectista, a cavall entre la trans-
gressió i la denúncia. Però a mi em 

retorna al mateix interrogant que 
plantejava Victòria Sau: què reivin-
diquem exactament i què aconse-
guim en última instància? 

Un dels reptes més originals del 
feminisme és plantejar el debat i 
l’acció política no només sobre la 
naturalesa personal i social de les 
decisions sexuals i reproductives 
sinó també sobre les desigualtats 
que genera la mercantilització 
del cos i el desig de les dones. En 
l’actual context socioeconòmic de 
plena hegemonia neoliberal, cal 
recordar que la propietat legitima 
la possessió d’uns béns que poden 
ser alienables en certes condici-

ons. El cos o la vida, però, mai no 
es poden alienar. 

¿Podem qüestionar, llavors, el 
sistema d’apropiació dels cossos 
de les dones quan certifiquem 
que el nostre és un bé que es pot 
posseir (i per tant comercialitzar) 
mitjançant un contracte? ¿Quina 
resposta donarem a les dones que 
en nom d’aquesta propietat alienen 
els seus cossos al mercat sexual, 
estètic o tecnologicoreproductiu? 
¿Exorcitzarem els dimonis patri-
arcals per a introduir la normativa 
mercantil als nostres cossos? 

Fa massa temps que volen pri-
var-nos del cos perquè ara brin-
dem innocentment per la priva-
tització dels nostres cossos. La 
ideologia del capitalisme i l’indivi-
dualisme liberal no deixen de ge-
nerar trampes per fragmentar el 
subjecte. Amb això, aconsegueixen 
desvincular els desitjos propis del 
vincle social i les propostes col·lec-
tives necessàries per a propiciar 
qualsevol proposta emancipatòria. 

Fa poc ens manifestàvem contra 
el comerç sexual i la violència de 
gènere mentre asseguràvem que 
el cos violat, maltractat o venut de 
qualsevol dona era també el nos-
tre cos. Anem amb compte, no fóra 
cas que ara haguérem de demanar 
permís a la comunitat de propietà-
ries.

un dels reptes 
més originals 
del feminisme és 
plantejar el debat 
i l’acció política no 
només sobre la 
naturalesa personal 
i social de les 
decisions sexuals i 
reproductives sinó 
també sobre les 
desigualtats,  la 
mercantilització del 
cos i el desig de les 
dones.

JORDI BOLUDA
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Macu GIMeno MenGuaL
“La meua afició a les arts plàstiques és molt 
antiga. Va començar arran d’una col·lecció de 
cromos d’història de la pintura.  Vaig organit-
zar la primera exposició de pintura cap la ‘any  
70. La pintora era Concha Daud, que actual-
ment és professora universitària i que també 
ha exposat la seua obra en Intersindical.”

Dolors Jimeno sempre ha estat en estre-
ta relació amb el món de les arts i les lletres.  
Mare d’un fill i una filla, aquesta afició és com-
partida per la seua parella, Ismael, fidel acom-
panyant de Lola en qualsevol acte cultural.

Llicenciada en Filosofia i Lletres, treballa 
en l’Administració des del any 71, compa-
ginant el seu treball amb l’escriptura i les 
seues múltiples activitats al voltant del món 
cultural valencià. Autora de diverses novel-
les, relats curts i articles ha rebut una desena 
de premis literaris.

L’escriptura forma part de la teua vida. 
Amb quina de les teues obres estàs més 
satisfeta?
Si haguera de triar-ne una, seria L’illa de 
l’amistat, una novel·la infantil sobre la diver-
sitat a través de la relació entre una oca i una 
gavina. 

També ets autora del blog De viatge que ha 
sigut premiat en dues ocasions.
Sí, i també estic molt contenta dels relats en 
què explique la situació de la dona (Bàrbara, 
Helena, Virgínia…), que es poden llegir en el 
blog. 

En quina de les diverses activitats culturals 
en què participes et sents més a gust?
Pot ser que una de les tasques relacionades 
amb la literatura que més m’agraden és la de 
formar part de jurats de premis literaris. Per 
exemple, els Sambori, d’Escola Valenciana, 
els de la Universitat de València, els Samaruc 
i especialment el de l’hospital la Fe, dirigit a 
les persones ingressades.

Quan va nàixer i quin propòsit tenien Els 
dimARTS de la Intersindical? 

Crec que un sindicat també té una funció d’ex-
tensió de la cultura. La idea dels dimARTS va 
sorgir en 2006, en veure que la nostra seu po-
dia convertir-se en aquest espai amic, proper, 
obert a tota la societat i la cultura valenciana 
que des de feia molts anys no tenia a penes 
oportunitats de gaudir amb exposicions o ac-
tivitats literàries i en general de tota classe 
de propostes culturals i cíviques de qualitat. 
D’altra banda, va servir per a presentar per-
sones creadores de cultura, silenciades en 
altres espais culturals institucionals i per les 
corporacions econòmiques i financeres.  

Amb el temps, aquell espai es va convertir 
en Intersindical Cultura, de la qual ets 
responsable. Quin és el balanç de tots 
aquests anys de cultura a la nostra seu?
El balanç és extraordinari. Han exposat vora 
50 artistes del món de la fotografia, el gravat, 
la pintura, de diferents i variades tècniques. 
Obres que –en molts casos– superen en qua-
litat les que pengen en alguns museus sos-
tinguts amb fons públics.
Hem tingut presentacions de luxe amb pro-
fessorat universitari i artistes consagrades i 
creat un grup de lectura, El Micalet parla de 
llibres, junt amb Pepa Úbeda.

Per últim, quines són les properes activitats 
programades? 
El 5 de març inaugurem l’exposició col·lectiva 
“Dones artistes”, dins del Festival Miradas de 
Mujeres, amb una conferència de l’escripto-
ra Carmen Senabre. El 10 tindrem una altra 
conferència a càrrec d’Irene Ballester, es-
criptora i comissària de l’exposició.
El mes de març la nostra seu estarà plena 
d’obres de dones artistes, com un homenatge 
a totes.
Aprofite per a convidar totes les persones que 
vulguen rebre notícies de les nostres activi-
tats culturals a consultar la web o enviar-nos 
un correu amb les seues dades per a rebre’n 
informació puntual per correu electrònic. 
cultura@intersindical.org.
http://intersindical.org/cultura
http://dolorsjimeno.blogspot.com.es/

Dolors Jimeno Montesa, responsable d’Intersindical Cultura 

“Un sindicat també té una funció 
d’extensió de la cultura”

La idea dels dimARTS va 
sorgir en 2006 i va servir 
per a presentar persones 
creadores de cultura, 
silenciades en altres espais 
culturals institucionals i per 
les corporacions econòmiques 
i financeres. 

Dolors Jimeno / AMADEU SANZ

Intersindical acull 
durant el mes de 
març l’exposició 
col·lectiva “Dones 
en Arts”,

Miradas de Mujeres és una iniciativa 
de MAV, Mujeres en las Artes Visu-
ales, una associació interprofessional 
i d’àmbit estatal sense ànim lucratiu 
formada per 400 professionals en el 
sector de les arts plàstiques a Espa-
nya. Creat en 2012 per l’artista Mareta 
Espinosa, el propòsit del festival és el 
de difondre el paper de la dona dins 
de tots els àmbits professionals de les 
arts visuals, des de la creació artística 
fins al comissariat, la crítica, la inves-
tigació i la gestió. Així es converteix en 
un esdeveniment cultural que treballa 
per la igualtat i els drets de les dones.   

El festival tindrà lloc simultània-
ment en tot el territori estatal, és una 
forma de reconéixer i visibilitzar el tre-
ball de les dones artistes. Es proposa 
cobrir la programació d’art durant el 
mes de març amb exposicions, actes 
i activitats teòriques protagonitzades 
per artistes, crítiques d’art, comissà-
ries i investigadores per donar-hi la 
màxima difusió social i al treball de 
les artistes de tot l’Estat i, així, visi-
bilitzar-lo. La seua repercussió me-
diàtica ha sigut molt important en les 
passades edicions en tots els mitjans 
de comunicació.   

Més d’1.000 artistes exposaran les 
seues obres en les 308 seus, museus, 
galeries d’art, associacions, etc. de 
15 autonomies, a més de les 374 ac-
tivitats culturals paral·leles, com les 
conferències que Carmen Senabre 
(doctora en Filosofia) i Irene Ballester 
(doctora en Història de l’Art i comis-
sària del Festival a València) imparti-
ran en la nostra seu els dies 5 i 10 de 
març. 

http://festivalmiradasdemujeres.
es/
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L’orientació acadèmica i professional 
com a font de desigualtat

IsabeL GonZáLeZ LópeZ
Condicionades pels estereotips de 
gènere i l’anomenada socialització 
genèrica, totes les persones anem 
desenvolupant des de la infància i al 
llarg del procés de socialització di-
ferents capacitats i interioritzant di-
ferents valors i comportaments en 
funció del nostre sexe. Tradicional-
ment s’ha educat les dones per al 
rol de “dones cuidadores”; en canvi, 
s’ha educat els homes per a dotar 
la família dels recursos econòmics 
necessaris per al seu manteniment, 
és a dir, “home mantenidor”.  

La família és el primer agent 
socialitzador que incideix en el 
camí de construcció de la identitat. 
Els mitjans de comunicació també 
exerceixen una gran influència en 
la manera d’interpretar la reali-
tat i en la construcció dels models 
masculí i femení. Finalment, l’es-
cola és depositària d’estereotips 
de gènere i els transmet des de les 
primeres etapes d’escolarització i 
de manera no intencional a través 
de l’anomenat “currículum ocult”, 
que es transmet a través dels lli-
bres de text, de les formes de funci-
onament, de les formes de relació, 
etc. i a través seu es perpetuen les 
formes de viure i de comportar-se 
com a dona i com a home, i en ge-
neral són formes de comportament 
clarament androcèntriques.  

Totes aquestes actuacions 
marquen el desenvolupament de 
l’alumnat, que va interioritzant un 
model social que es basa en la di-
visió sexual del treball i açò va con-
formant les seues formes d’actuar, 
els seus interessos i les seues ex-
pectatives en la vida adulta, la qual 
cosa condicionarà enormement les 
seues futures eleccions acadèmi-
ques i professionals. Per tant, el 
sistema educatiu està contribuint a 
la tradicional divisió del treball pro-
pi de dones i homes.   

Si volem canvis substancials en 
el model educatiu, és necessari 
anar més enllà de l’escola mixta i 
implicar-nos en una escola real-
ment coeducativa i, per a açò, és 
imprescindible la implicació del 
professorat.   

En suma, es tracta de buscar 
formes d’actuació que ajuden a 
reinterpretar els models socials 
apresos en les famílies i l’entorn del 
nostre alumnat i sustentats a través 
de l’escola.  

L’elecció de les diferents modali-
tats de batxillerat per part dels xics 
i les xiques influeix en gran mane-
ra en l’elecció posterior de cicles 
formatius i carreres universitàries, 
la qual cosa repercutirà finalment 
en la segregació horitzontal que 
es dóna en el mercat laboral i que 
és font de desigualtat en les dones 
quan s’incorporen al món laboral.

Però sobre tindre major presèn-
cia i preparació acadèmica que els 
homes, les dones tenen dificultats 
més grans per a accedir a l’ocu-
pació, pateixen més precarietat 
laboral, pateixen la segregació ho-
ritzontal i vertical i la consegüent 
discriminació salarial.   

Per tot això, es fa imprescindi-
ble abordar un canvi des de l’arrel i, 
sens dubte, l’escola és un agent del 
canvi necessari i imprescindible. 

Fonts documentals d’interés
– Mujeres en cifras. Boletín estadísti-
co. (2013) Madrid: Instituto de la 
Mujer.
– Mujeres y hombres en España 
(2012 y 2013) Madrid: Instituto Na-
cional de Estadística.
Materials específics per a una ori-
entació laboral no sexista:
– ECHAZARRETA, P. i al.: Abrien-
do camino (Programa coeducativo 
de orientación académico profesio-
nal para la Educación Secundaria). 
(1999). Vitòria: Departamento de 

Educación, Universidades e Investi-
gación/Servicio Central de Publica-
ciones del Gobierno Vasco.
– V.V.A.A: Por una orientación acadé-
mica y profesional sin sexismo (2006). 
Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa, 
Consejería de Educación. Junta de 
Castilla y León.
– PULEO, A. (coord.) i al.: Optativa A 
Papeles sociales de mujeres y hom-
bres@ (1995) Madrid: MEC (Centro 
de Desarrollo Curricular).
– ARCONADA MELERO, M. Á. 
(2009): La formación profesional y la 
formación universitaria como fuente 
de desigualdad en el mercado labo-
ral. Medina del Campo.

Els estereotips de gènere com a origen de la desigualtat 
formativa i professional

com superar els estereotips des de 
l’acció educativa   

Des de l’acció educativa, són moltes les actuaci-
ons possibles per a vèncer aquests estereotips 
heretats. podríem destacar les següents: 
  
 Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alum-
nat en l’accés a totes les formes d’ensenyament i 
a tots els tipus de formació  
 associar les professions amb les capacitats i 
els gustos de cada persona,  
 potenciar la singularitat de cada xiqueta i 
cada xiquet i veure els estudis i la professió que 
millor s’adapte les seues aptituds i a la seua per-
sonalitat.  
 afavorir una representació paritària en dife-
rents professions  
 acostar l’alumnat a conéixer els canvis que 
ha suposat la incorporació de les dones al món 
laboral  
 ampliar el coneixement de les noves opcions 
ocupacionals per a ambdós sexes.  
 Mostrar imatges de dones i homes realitzant 
tasques de cura.  

 Integrar i visibilitzar les aportacions i con-
tribució de les dones a totes les branques del 
pensament i les conseqüències negatives que ha 
suposat la seua invisibilització i descobrir-los a 
homes que han vençut els estereotips i que s’han 
dedicat al ball, a la cura, etc.    

assoliments i desafiaments de les 
dones en la formació acadèmica i el 
mercat laboral  

encara que queda molt per fer, la realitat és que 
les dones han estat i són usuàries eficaces del 
sistema educatiu, dins el qual han aconseguit:  
 Major presència en tots els nivells del siste-
ma educatiu.  
 Més temps de permanència en el sistema en-
front de l’abandó escolar primerenc dels homes.  
 Major èxit educatiu en tots els nivells.  
 Major i progressiva diversificació dels seus 
itineraris.

L’escola és depositària d’estereotips  
de gènere i els transmet des de les primeres 
etapes d’escolarització i de manera no 
intencional a través de l’anomenat  
“currículum ocult”, que es transmet a 
través dels llibres de text, de les formes de 
funcionament, de les formes de relació...

JORDI BOLUDA
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calenDarI DOnes en el teMPs 2014

unItat DIDÀctIca

Curts per la 
igualtat
MavI oLIveR

Temps de dones, 
dones en el temps
Calendari 2014 sobre les dones creadores de pensaments

El calendari de l’Organització de Do-
nes d’STES-Intersindical en la de-
sena edició, enguany dedicat a les 
dones creadores de pensament en 
diferents àmbits.  

Amb cada dia dedicat a una dona 
o un acte relacionat amb la igualtat, 
els mesos són protagonitzats per 
tres dones generadores de pen-
sament i doctrina. Des de l’època 
clàssica fins a l’actualitat, s’hi fan 
ressaltar les frases de dones des-
tacades de l’activisme polític, filòso-
fes, escriptores, etc. que han tingut 
un paper rellevant per la seua influ-
ència en la societat. Tot un projecte 
de recopilació de dades i d’investi-
gació dut a terme per les dones dels 
diferents sindicats de la Confedera-
ció Intersindical com a continuació 
a la iniciativa que va mamprendre fa 
ja deu anys l’Organització de Dones, 
amb el propòsit de visibilitzar i en-
senyar l’aportació de les dones a la 
història de la humanitat.  

Aquest almanac, que es reparteix 
en els centres educatius i associaci-
ons de dones, serveix per a alguna 

cosa més que per a saber tan sols 
la data de cada dia, es tracta d’una 
ferramenta de treball útil i cada ve-
gada més necessària per a educar 
en igualtat a classe.  

Des de l’Organització de Dones 
volem crear i divulgar els materials 
escolars que ensenyen i visibilitzen 
la nostra presència i protagonis-
mes en una història que sempre 
ens ignora. Una forma de coeducar 
necessària per a prevenció de les 
discriminacions de gènere i per a la 
més brutal d’aquestes: la violència 
masclista.  

Al final del calendari s’inclouen 
activitats didàctiques pensades per-
què el professorat puga treballar a 
les aules.  

El calendari es pot sol·licitar en 
la seu d’Intersindical Valenciana o 
descarregar-lo a través de la nostra 
pàgina web.
http://intersindical.org/dones/calen-
dari_dones

De l’Estat espanyol o estrangeres, 
entre les quals en trobem algunes 
de valencianes. 

Valencianes 
creadores de 
pensament

El País Valencià és bressol de 
dones creadores de pensa-
ment. Algunes de molt cone-
gudes, d’altres, potser no tant. 
A tall d’exemple:

Rosa Ballester Añón 
Catedràtica d’Història de la 
Ciència en el departament de 
Salut Pública, Facultat de Me-
dicina de la Universitat Miguel 
Hernández. Va ser la persona 
que va inaugurar el càrrec de 
defensora universitària en la 
Universitat d’Alacant. És autora 
d’una vintena de llibres i múl-
tiples publicacions de la seua 
especialitat. Les seues línies 
prioritàries d’investigació són 
la història de la pediatria i la 
història de la salut pública en 
el context europeu.

Isabel Ferrer i Giner 
(Castelló, 1736-1793?)

Fundadora de la primera Es-
cola Femenina de Castelló. Va 
transformar la seua llar en una 
escola per a xiquetes sense 
recursos, la Casa de l’Ense-
nyament de Castelló, primer 
centre educatiu femení de la 
ciutat i un dels primers de l’Es-
tat dedicat a la instrucció de 
menors sense recursos. En el 
seu testament va assegurar la 
continuïtat de l’escola, ja que 
va llegar la meitat de la seua 
fortuna i i va deixar establits 
els sous, les rendes etc., per-
què poguera seguir funcionant. 
Gràcies a això, va estar funcio-
nant fins a 1940.

Isabel de Villena 
(València, 1403-1490).

Religiosa, escriptora que a 
través de la seua obra va de-
fendre la dignitat de les dones. 
Va conrear la poesia i l’assaig 
i va ser la primera escriptora 
coneguda en valencià. De tota 
la seua extensa obra, només 
s’ha conservat Vita Christi, en la 
qual –segons alguns estudis– 
respon als arguments misò-
gins de Jaume Roig en el seu 
Llibre dels Dones.

Celia Amorós (València, 

1944). 

Filòsofa, assagista, escripto-
ra i teòrica del feminisme de 
la igualtat és tot un referent. 
Catedràtica i membra del de-
partament de Filosofia Moral i 
Política de la UNED. Entre les 
seues investigacions figura la 
Il·lustració i les seues implica-
cions per a les dones i el femi-
nisme; els drets de les dones 
en el marc del multicultura-
lisme. És la primera dona que 
ha obtingut el Premi Nacional 
d’Assaig. 

4ESO – BATXILLERAT - FPA
JUSTIFICACIÓ I LÍNIES METODO-
LÒGIQUES  
Els curtmetratges aporten en edu-
cació una eina més motivadora i 
completa que altres activitats d’au-
la. El simple fet de veure els curts, 
no constitueix una activitat didàcti-

ca, però proporciona al professorat 
una multitud de possibilitats per a 
explotar-los i traure’ls el màxim 
partit per a l’aprenentatge. Una ca-
racterística important n’és la trans-
versalitat. 
EL LLENGUATGE
Els curts poden servir de base per a 
posteriors dramatitzacions, prepa-
ració i estudi de subtítols en altres 
llengües, tals com la llengua autòc-
tona en les comunitats bilingües. 
FORMACIÓ ESPERIT CRÍTIC  
Un fòrum debat ha sigut tradicio-
nalment una bona activitat després 
de veure una pel·lícula, per a discu-
tir diferents posicionaments davant 
d’una situació.  
ACTIVISME  
L’anàlisi d’una situació conflicti-
va podrà servir per a reconéixer el 
problema, l’observació de possibles 
eixides al conflicte pot suposar un 
pas previ a l’activisme, a prendre 
part en un possible conflicte futur, a 
previndre’l, a ser-ne part activa per 
a evitar-lo.

Curtmetratge 1: Un pan debajo del 
brazo 
OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Reconéixer situacions de desi-
gualtat en el treball.
- Conéixer la legislació que subjau 
en matèria de dret laboral i mater-
nitat.
- Conéixer opcions per a evitar situ-
acions de desigualtat.
ACTIVITATS
L’anàlisi del mateix títol, ja comen-

ça per ser un tema interessant per 
al debat. 

Què significa l’expressió ‘vindre 
amb un pa sota el braç’ ?

Cada component del grup n’ha 
de buscar el significat en un dels 
enllaços i comentar-lo més tard. 
Entre totes han de decidir l’expli-
cació de l’expressió que estiga més 
clara i discutir per què s’ha posat 
aquest títol al curt.

Reproducció del curtmetratge
http://www.youtube.com/watch?-
v=hczI6vvJ0V0
Per què despatxen Isabel? Com li 
ho comuniquen?
Quin és el missatge que deixa el 
curt al final? 
Podries contestar a la pregunta que 
planteja?

Debat
• Interacció professorat-alumnat
Proposeu un debat i modereu-lo. 
Una vegada contestades les pre-
guntes, aclariu els dubtes, i passeu 
a les activitats següents. Posterior-
ment, podeu tornar a les preguntes 
per rectificar algunes respostes.

Per què creus que moltes dones 
no denuncien l’empresari en cas 
d’acomiadament improcedent? 

Quant de temps de permís per 
naixement tenen les mares? I els 
pares?

Quina creus que és la millor al-
ternativa per a evitar la discrimina-
ció en el treball a causa de la ma-
ternitat? 

Informa’t: coneix quins són els 
teus drets
• Activitat individual per a poste-
riorment posar en comú.

Què és la prestació per materni-
tat? Quines prestacions se t’oferei-
xen?

Quan preveu la legislació que hi 
pot haver extinció del contracte?

Consulta l’article 56 sobre l’aco-
miadament improcedent:

https://www.boe.es/buscar/
pdf/1995/BOE-A-1995-7730-consoli-
dado.pdf

Implica’t
• Activitat individual per a posar en 
comú posteriorment.
• Què et pareix la plataforma PIIN-
NA? Visita l’enllaç i coneix-la: http://
www.igualeseintransferibles.org/
quienes_somos/
• Què trobes que pots fer realment 
en el teu cas per a evitar que la si-
tuació del vídeo no passe? Pensa en 
el supòsit dels distints personatges 
que hi ixen: els companys i compa-
nyes de treball, la cap de personal, 
la mateixa empleada que despat-
xen, familiars…

Dramatització
• Activitat en grup
• Imagina l’escena en què Isabel rep 
la notificació, pocs dies abans de 
reincorporar-se al treball. Redacta 
junt amb els teus companys i com-
panyes, un diàleg i consensueu el 
repartiment de papers per a inter-
pretar l’escena o les escenes.
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aGenDa 2013

En clau de dona

El terrorisme masclista, 
qüestió d’Estat 

... segueix produint més 
mortes que qualsevol 
altra causa. De res serveix 
que el govern amague 
la realitat manipulant 
les estadístiques, llevant 
recursos assistencials i de 
prevenció de la violència.

En lluita pels drets 
sexuals i reproductius! 

... la nova llei de protecció 
de la vida del concebut i 
dels drets de l’embarassada 
limita els casos d’avortament 
als supòsits de violació i risc 
per a la salut.  Una reculada 
brutal en els drets sexuals 
i reproductius de les dones, 
que marca una trista fita en 
la nostra història. 

Dia Internacional de les 
Famílies 

... no existeix un únic model 
de família. Igual que les 
persones són iguals en drets 
però diverses, també ho són 
els models de les diferents 
relacions entre elles. 

Un Primer de Maig de 
lluita feminista 

… gent més jove, la 
pensionista, les persones 
migrants i les dones són els 
que més estan patint la greu 
crisi i la política neoliberal 
de retallades dels governs de 
estatal i valencià. 

Jornades Organización 
de Mujeres Confederació 
Intersindical

… amb el lema “Els drets de 
les dones són drets humans”, 
amb dues ponències marc 
sobre la defensa dels drets 
de les dones des d’Amnistia 
Internacional i els drets 
de les dones en el paper i 
en la pràctica, de Juristes 
THEMIS...

On estan els drets de les 
dones? 

… les dones seguim patint 
la desigualtat de gènere, la 
pobresa, la discriminació i 
invisibilització, i diferents 
formes de violència 
contra els nostres cossos: 
tortures, violacions, abusos, 
vexacions, mutilacions, 
agressions pel fet de ser 
dones, i que tenen el màxim 
exponent en el feminicidi...

Dia Europeu contra la 
Discriminació Salarial 

... bretxa salarial entre dones 
i homes. Una discriminació 
salarial indirecta, subtil, 
més complexa i que agreuja 
la desigualtat de gènere.

Intersindical contra la 
reforma del Codi Penal 
respecte dels delictes de 
violència de gènere 

… els canvis que pretén 
adoptar el ministre de 
Justícia respecte del Codi 
Penal només portaran més 
desprotecció a les dones en 
situació de maltractament 
i invisibilitzar aquest greu 
tema.

Manifestació el passat 25 de 
novembre a València pel dia 

internacional  per a l’eliminació de 
la violència contra les dones.

Manifestació el passat 1 de 
febrer a Madrid pel dret a 

l’avortament.

Acte d’Amnistia Internacional a 
València, Transformar el dolor en 

esperanza.

Presentació del llibre Ejecución 
Sumaria de Lidia Falcón a la seu 

de València.

Presentació del llibre Cambio 
lingüístico y prensa d’Eulàlia Lledó.

25 de novembre a València.

Alejandra Soler, Mónica Oltra 
i Laia Mauri, en una Jornada 

d’STEPV Universitat.

concentracions a la plaça de 
l’Ajuntament.

Alguns dels comunicats i actes diversos en què ha 
participat Intersindical Valenciana


