Intersindical
Quaderns sindicals del País Valencià · núm. 75 · Època IV · Març 2021

LES DONES
SEMPRE ENDAVANT

TREBALLADORES EN TEMPS DE PANDÈMIA
Amb el protagonisme imparable de les lluites feministes, les dones estan cada
dia més presents en tots els àmbits de la vida tot i que sempre han sigut la
medul·la dels moviments per la justícia social, un protagonisme determinant que
la història encara té pendent d’admetre. Amb la pandèmia, el reconeixement
a iaies, mares, sanitàries, científiques, netejadores, assistents, caixeres,
envasadores, mestres, carteres i tantes i tantes altres treballadores és encara
més necessari. Perquè sense les dones, la vida no seria possible. En aquest 8 de
Març, rendim tribut a les lluitadores i encoratgem la societat a prosseguir de
manera decidida per la senda de la igualtat. Sempre endavant.
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EDITORIAL

Contra vent...
i pandèmia

S

embla necessari tornar als principis inicials per
a trobar les veritats més simples. La frase és
vella, però contundentment actual. És evident
que quan Mary Wollstonecraft la va escriure el
1792 la sort de les dones era diferent: limitades a
ser l’objecte d’un home, veus silenciades, cadenes
que ens empresonaven en l’esfera privada. Ara, ens
atreviríem a dir, estem molt millor. Cert: però si una
cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que realment
no estem bé i, sobretot, que no estàvem tan bé com
pensàvem.
Un d’eixos principis és que el sosteniment de la
vida l’hem fet —i el fem— les dones: criar, cuidar i
curar. Això, que en un context normal ja hauria de ser
valorat com a important, es transforma directament
en essencial en els anys
més difícils de la història
recent. Qui ens hauria
dit, en les manis del 8-M,
Qui ens hauria dit que
que moltes de les nostres
les nostres demandes
demandes no assolides
ens esclatarien a la
ens esclatarien a la cara
cara a causa d’un
a les dones, també a tota
virus?
la societat, a causa d’un
virus?
Si una cosa ens ha
Condicions
ensenyat la pandèmia
laborals equitatives,
és que realment no
corresponsabilitat en
estem bé i, sobretot,
que no estàvem tan bé la criança i l’atenció a
dependents, erradicació
com pensàvem
de la violència
masclista, valoració del
que som i realitzem... semblen ara grans de sorra
que se’ns escapen dels dits quant més apretem el
puny. Ens hem centrat a traure el món endavant,
a costa de nosaltres mateixes. Ho va dir en 2018,
premonitòriament, Angela Davis: les dones sempre
hem sigut la columna vertebral del moviment de la
justícia social. Però ara toca que les dones siguem
reconegudes sense mitges tintes, dins i fora de casa.
Perquè sense mares, iaies, netejadores, sanitàries,
treballadores assistencials, mestres, caixeres, carteres,
empleades de la indústria, del comerç i un llarguíssim
etcètera, no podem sobreviure.
La quarta onada del feminisme ha de ser la de la
dignificació de les dones, i això només serà possible
amb la lluita feminista, la que portem endavant des
del segle XVIII i la que salvarà la humanitat del segle
XXI. Ja ens ensenyaren moltes altres el camí, com
Christabel Pankhurst, nascuda en 1880: “Recorda la
dignitat de ser una dona. No demanes, no supliques,
no t’arrastres. Sigues valenta, agafem-nos les mans,
estigues al nostre costat, lluita amb nosaltres”.
Endavant, companyes!
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ALANNA AMB LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA
CHELO ÁLVAREZ SANCHIS,
PSICÒLOGA I PRESIDENTA D’ALANNA

L'

associació Alanna naix a València el 2002 per
acompanyar, a través de diversos programes,
a dones i menors en situació de vulnerabilitat
social, víctimes de la violència de gènere, prostituïdes,
joves recluses i pertanyents a minories ètniques.
Alanna, que compta amb expertes en psicologia, dret i
intervenció social, ha format i ha integrat en les seues
files multitud de dones que travessaven situacions
de vulnerabilitat social. L’associació compta amb el
suport de moltes voluntàries i pot ampliar la seua
atenció gràcies a convenis amb empreses i col·lectius
professionals.
Com a part del teixit feminista, Alanna ha
promogut la Federació d'Associacions de Dones
Resilients de la Violència de Gènere, que aglutina
entitats socials de dones professionalitzades.
Així mateix, a través de diverses plataformes i
coordinadores, lluita per materialitzar una igualtat
real envers les dones.

Rescats enmig del confinament
Durant el confinament, Alanna va actuar de manera
telemàtica i presencial i va rescatar 45 dones dels
seus habitatges. També hem posat en marxa una
campanya de petició d'auxili i hem facilitat la
realització de tasques escolars a xiquetes i xiquets
en els seus domicilis. Les intervencions estan
coordinades amb unitats especialitzades de policia,
operadors jurídics, hospitals i centres de salut.
En el centre d'atenció d’Alanna, a València,
s’acompanya des del primer moment les víctimes en el
seu procés d'eixida de la violència. Les intervencions
es realitzen de manera individual d’acord amb un
pla que inclou l'atenció social, psicològica, jurídica,
formativa i laboral. A nivell grupal s’intervé amb
accions terapèutiques, familiars, sanitàries, laborals,
esportives, d'oci i temps lliure...
El col·lectiu també impulsa campanyes en instituts
de secundària amb presentacions de casos reals sobre
violència de gènere i intervé en «Punts Violeta» amb
víctimes joves de violència de gènere o d’agressions
sexuals.

CIBERASSETJAMENT EN TEMPS DE PANDÈMIA
ALÍCIA PÉREZ GALLEGO, PROMOTORA D’IGUALTAT,
IES JORDI DE SANT JORDI, VALÈNCIA

L

a pandèmia ha desvelat estructures de
discriminació social abans invisibilitzades:
polítiques racistes, biaixos de gènere, divisió sexual
del treball. Eren problemes als quals poca gent parava
atenció, però amb el conﬁnament obligatori s’han
desequilibrat situacions domèstiques que ja eren de risc.
Les ciberviolències de gènere també s'han intensiﬁcat
pel teletreball i la major exposició a les xarxes.
Les agressions en línia s'exercixen en ambdós
àmbits per part de caps, companys, clients, parelles,
ex-parelles i/o desconeguts. Els atacs més freqüents
són els missatges d'odi però també abunden les
amenaces, el seguiment i la vigilància de la víctima
(gaslighting). Quan s’adrecen a menors sol tractarse de ciberbullying, grooming i insults denigrants
a través de xarxes socials. Els videojocs, que durant
el confinament van augmentar en vendes fins a
aconseguir xifres rècord, no representen una vàlvula
d’escapament per a tota la població. Moltes jugadores
patixen assetjament sexual, una agressió comuna en
aquestes plataformes d'oci.
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Per a frenar aquests brots de violències cal deixar
de restar-los importància, reconéixer les agressions,
tipiﬁcar-les, documentar-les i denunciar-les i,
finalment, donar-nos suport amb cures digitals.
Aquestes cures no sempre es basen en coneixements
informàtics avançats, a vegades n’hi ha prou amb
assimilar hàbits saludables en l'entorn digital i cercar
xarxes de contacte i informació a les quals recórrer.
Aquestes cures en línia són un suport que ens
permetrà decidir millor i estar més protegides.
Hi ha plataformes i grups d'activisme feminista
—assetjament.online, Ciberseguras o Donestech—
que intervenen en el camp de les dones i les noves
tecnologies.
Aquesta última, per exemple, ofereix una eina
contra les violències masclistes en línia, amb
instruccions per a conquistar i defensar aqueix espai
segur que hauria de ser la Xarxa. El web d'Heartmob
de l'organització Hollaback (en anglés) permet
documentar els casos i rebre ajuda. Finalment, hi
ha Chuka, un interessant minijoc en línia per a
dispositius mòbils, ben útil per a prevenir la violència
de gènere. Utilitzar i compartir aquests continguts ja
és una forma de resistència davant la desinformació.

ALCOI: Tel. 690 158 689
ALZIRA: Plaça del Sufragi 11, Ent A i B. 46600
Tel. 96 240 02 21
ELX: Maximilià Thous, 121-B. 03201
Tel. 966 22 56 16
CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94
VALL D’UIXÓ: Almenara, 11, bxs. 12003
Tel. 964 26 90 94
GANDIA: Av. d’Alacant, 18-1r. 46701
Tel. i fax. 962950754
VALÈNCIA: Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47
BUNYOL: Juan Pl. Layana 1b. 46360
Tel. 960 823 260
XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 46800
Tel. 96 228 30 67

Amb la col·laboració de la
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport:

Amb la col·laboració de
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Mª José Estruch

Eloïna Aguilella

M. Carmen Blanes

Encarna López

Cristina Ávalos

Mª Carmen Catalá
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Irene Balaguer

TREBALLAR EN EL CENTRE DE LA PANDÈMIA I JUGAR-SE LA SALUT

HEROÏNES INVISIBLES
EN PRIMERA LÍNIA
EVA TEROL TRENZANO, PERIODISTA

Q

uan Maria José Estruch es trau de damunt,
per última vegada, l’equip de protecció —el
famós EPI— amb la granota de plàstic que
la cobrix de cap a peus, els guants i les ulleres,
no recorda quantes vegades s’ha vestit i desvestit
al llarg de la matinada, «més de sis, potser». Ha
acabat el seu torn de 12 hores a les 8 del matí i no
ha sigut dels més complicats. L’anterior, relata,
als cinc pacients que ja tenien ingressats, se’n van
afegir tres més. Un necessitava intubació urgent
perquè li faltava oxigen en la sang; un altre, amb
una traqueotomia, s’ofegava amb els mocs a la
gola i se li havien d’aspirar; i un tercer, amb un
problema de cor, requeria un cateterisme. Maria
José és tècnica de laboratori, però s’ha passat tota
la pandèmia treballant com a auxiliar d’infermeria
en la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital
Francesc de Borja de Gandia. Un hospital que
ha passat de tindre una única UCI a tindre’n
tres, i de disposar de 13 llits a habilitar-ne 35.
La ràtio de personal sanitari per pacient covid és
d’una infermera per dos malalts. Els torns més
tranquils, ella n’atén quatre. «Em sent enmig
d’una guerra, en una uci d’un hospital de guerra,
sense la medicació i tot el que hi hauria d’estar»,
assegura. «La majoria dels dies isc plorant de
l’hospital. Estic deprimida. Tinc companyes que
ja no somriuen, que s’han quedat flaquíssimes,
no exagere. Ens sentim deixades de la mà de
Déu i no veiem el final», diu, amb un fil de veu,
aquesta dona de 47 anys, nascuda a l’Alqueria
de la Comtessa, a la Safor. És una de les milers
d’heroïnes invisibles.
Segons un informe de l’OCDE, el 70% de la
plantilla del sector sanitari són dones, el 85%
en infermeria. Tres de cada quatre positius per
coronavirus són dones infermeres. Estudis recents
apunten que, a l’Estat espanyol, el 45% del personal
presenta un risc alt de trastorn mental i un 3,5%
arriba a pensar en el suïcidi.
Eloïna Aguilella, 63 anys, també és auxiliar
d’infermeria. Viuda i amb tres fills grans, treballa
en urgències i es considera afortunada perquè els
malalts que atén a l’Hospital General de Castelló
no són covid. Així i tot, quan finalitza la jornada, es
dutxa amb clorhexidina, el desinfectant que utilitza
per a rentar els pacients que entren en quiròfan. «Et
sents molt exposada, molt insegura, perquè estàs en
contacte amb els fluids i la respiració dels malalts,
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Em sent enmig d’una
guerra, en una uci d'un
hospital de guerra
Mª JOSÉ ESTRUCH, TÈCNICA
DE LABORATORI
Ser sanitària m’ha fet
molt difícil continuar
amb una relació de
parella
ELOÏNA AGUILELLA,
INFERMERA
Tenim més feina que
abans, però molta gent
t’obri la porta sense
mascareta
M. CARMEN BLANES, CARTERA
L’empresa no ens
donava EPIs, ens els
havíem de comprar
nosaltres
ENCARNA LÓPEZ, NETEJADORA
Hi havia carros amb
20 quilos de sucre, allò
semblava l’apocalipsi
CRISTINA ÁVALOS, CAIXERA DE
SUPERMERCAT
Ens anomenen treballs
poc qualificats, però
som essencials
Mª CARMEN CATALÁ,
ENVASADORA
La pandèmia ho ha
canviat tot, ens passarà
factura psicològica
IRENE BALAGUER,
PROFESSORA

„

que estan despullats. Moltes companyes se n’han
hagut d’anar de casa per a protegir els seus xiquets i
xiquetes. Et sents contaminada, com si tingueres la
lepra», confessa.
Un mal de cap sospitós
El 17 de gener, Mari Carmen Blanes va pensar que
amb un paracetamol li passaria el mal de cap. Al
sendemà, el dolor persistia i se’n va prendre un altre.
Un dia després, un test ràpid d’antigens confirmava
que s’havia contagiat de covid. La febra i el mal de
cap van desaparéixer prompte, conta Mari Carmen,
55 anys, igual que el gust i l’olfacte, «però aleshores va
arribar la tos i una sensació d’esgotament tremenda,
estic convençuda que ho vaig pillar a la faena»,
assegura aquesta treballadora de Correus a Alcoi.
Des que va començar la pandèmia, explica, «sense
mascaretes, sense guants, sense gel, et passes quatre
hores tocant timbres, portes, ascensors... I pel comerç
en línia, ara tenim encara més feina que abans, però
molta gent t’obri la porta sense mascareta. Fas una
faena d’alt risc, estàs en primera línia, però no et sents
gens recolzada», explica. Ara ha hagut de confinar-se
a Penàguila, al Comtat, en companyia del marit i una
filla, que també han donat positiu.
Més enllà de les doloroses xifres de contagis,
víctimes mortals, ingressos hospitalaris, destrucció
de llocs de treball, una de les cares més dures de
la pandèmia és el preu psicològic que cal pagar. El
cansament davant les restriccions, la mascareta
obligatòria, els confinaments perimetrals, la
impossibilitat d’estar junt a les persones estimades,
l’aïllament social, la condemna a la soledat...
«Ser sanitària m’ha fet molt difícil continuar amb
una relació de parella que acabava de començar quan
va arribar el virus», lamenta Eloïna, «jo visc sola i
la meua vida social s’ha reduït a zero, és molt dur».
Com a feminista militant, assegura que la pandèmia
«dificulta molt reivindicar els nostres drets. Si abans
ja féiem tres quartes parts del treball no remunerat,
ara això s’ha multiplicat. Moltes dones s’han de
quedar a casa a cuidar criatures i gent gran i ja no
tornen als seus llocs de treball».
«Jo era d’anar a moltes manifestacions en suport
a les Kellys, ara ens trobem a les xarxes, però no és el
mateix», diu Encarna López, 57 anys, des de sa casa al
barri de Sant Blai d’Alacant. Aquesta treballadora de
la neteja en un centre comercial explica que cada matí
ha d’arruixar amb lleixiu les caixes del supermercat,
els carros i els agarradors d’on s’enganxen. «Al
principi l’empresa no ens donava EPI, ens els havíem

de comprar nosaltres», fins que aquesta sindicalista
nascuda a Granada va demandar l’empresa per
incompliment del conveni. «A les dones no ens
valoren, però som les mans que sostenim el sistema,
sempre ha sigut així», remata.
Assalts als supermercats
La trinxera de Cristina Ávalos, on treballa els caps de
setmana, és la caixa d’un supermercat de València.
Aquesta dietista i nutricionista de 25 anys, recorda els
primers dies del confinament: «Estàvem espantades
per l’allau de clients, no teníem mascaretes ni cap
material de protecció, la gent tampoc. Recorde la
secció de conserves, completament buida, hi havia
carros amb 20 quilos de sucre, allò semblava una
pel·lícula apocalíptica». «Havíem de ser caixeres i
alhora guàrdies de seguretat», conta, «la desesperació
estava en les cues que es formaven». La seua
experiència deixa, però, un balanç positiu: «Les
treballadores teníem por, però no podíem transmetrela a la gent, vam fer pinya i ens donàrem molt de
suport». Si l’any del coronavirus ha significat alguna
cosa per a ella ha sigut, sobretot, aprenentatge: «A
perdre-li la por a la malaltia, a créixer com a persona,
a estar a soles amb mi».
Mentre els lineals dels supermercats eren assaltats
per hordes humanes a la recerca de paper higiènic,
a les indústries proveïdores d’aliments i béns de
primera necessitat es treballava a destall. «Estàvem
desbordades, féiem torns fins i tot els dies de
descans», rememora Mari Carmen Catalá, 43 anys,
envasadora de productes carnis. «Ens anomenen
treballs poc qualificats, però som essencials»,
reivindica aquesta dona nascuda a Iàtova, a la Foia
de Bunyol. «L’empresa no ens va posar gens fàcil la
conciliació, refusava adaptar horaris i atendre les
peticions de les famílies amb criatures, els dies que les
escoles van tancar», denuncia.
«Els centres educatius caldria tancar-los unes
setmanes, perquè som una bomba de rellotgeria,
ens han convertit en una mena de guarderies,
estem posant en risc la nostra salut», lamenta
Irene Balaguer, professora a l’IES Beatriu Fajardo
de Mendoza, de Benidorm, a la Marina Baixa. A la
capital del turisme, una de les zones més colpejades
per la crisi, amb molts drames familiars, aquesta
docent assegura que la pandèmia ha eixamplat la
bretxa social i ho ha canviat tot, «especialment la
manera de comunicar-nos amb l’alumnat i amb les
famílies. Com al personal sanitari, a nosaltres també
ens passarà factura psicològica».
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SOBRE L’AUGMENT DE LA VULNERABILITAT DE LES DONES DURANT LA PANDÈMIA

LA COVID S’ESCRIU
EN FEMENÍ
ALÍCIA VILLAR AGUILÉS,
SOCIÒLOGA, FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS,
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

E

n les primeres setmanes del nou coronavirus
que donaria lloc a la pandèmia contemporània
més impactant i letal que mai havíem
imaginat, hi havia un cert dubte lingüístic sobre
com escriure covid-19 (COVID o Covid o d’altres
variants) i si fer-ho en masculí o femení. Potser
aquestes apreciacions semblen ara una banalitat
després d’un any de xifres alarmants i d’imatges
distòpiques que recorren els nostres carrers i que
s’han apoderat de les nostres vides. L’esperada
‘nova normalitat’ ha donat lloc a una realitat ‘no
normal’ a la qual anem adaptant-nos com millor
podem enmig d’una incertesa que definix els temps
actuals. La pandèmia ha posat al descobert moltes
de les desigualtats sistèmiques que fonamenten la
base de la societat global.
Si dic que la covid s’escriu en femení és perquè
ho fa en un doble sentit: en el sentit literal,
per referir-nos a ella com la malaltia generada
per aquest tipus de coronavirus, i també per
entendre-ho com una major incidència en les
dones en termes de vulnerabilitat social. La
pandèmia, doncs, arreu del món colpeja més
a les dones perquè són elles les que estan més
vulnerabilitzades, i dins de la categoria dones,
convindria matisar que no és un grup social
homogeni i que cal atendre’l des de la perspectiva
interseccional de la desigualtat.
Durant les primeres setmanes de la pandèmia es
repetia als mitjans de comunicació que l’impacte del
virus estava sent més significatiu en els homes per
una major mortalitat que va anar configurant una
percepció social diferent de l’impacte en homes i
dones amb major perjudici en ells a causa de les xifres
de defuncions. I tot i que els casos de defuncions en
homes és superior, les causes associades són distintes,
i no és una qüestió secundària.

Van passant els mesos de pandèmia i cada vegada
tenim més informació dels efectes d’aquest virus
i els impactes sobre la salut i la societat. Per les
notícies que van publicant-se regularment sabem
que determinades malalties prèvies, com les
cardiovasculars, respiratòries, diabetis i hipertensió
arterial, són considerades factors de risc en aquest
tipus de virus. I també són classificats com a
factors de risc altres tipus de situacions que no són
pròpiament situacions individuals o associades
directament a la salut personal, que podríem agrupar
com a factors socials. Aquests factors són: 1) estar
en contacte estret amb casos de covid-19; 2) estar
en contacte amb persones amb infecció respiratòria
aguda; 3) ser professional de la sanitat; 4) visitar
centres sanitaris.
Les dones confirmades com a cas de covid-19
representen un 63 % en el factor de risc 1 (els homes,
per tant, un 37 %); en el factor 2, també en són un
63 %; en el factor 3, s’aprecia la feminització del
personal sanitari, ja que un 76,5 % del personal
sanitari amb covid-19 són dones; en el factor 4, un
60% són dones, açò segons dades de fa uns mesos
enrere (Villar-Aguilés, 2020).
En l’informe publicat pel Ministeri de Sanitat
el 3 de febrer de 2021 es detalla que el 4,5% dels
casos són personal sanitari o sociosanitari, sent
significativament major aquest percentatge en les
dones: un 6,7% són dones, mentre que un 2,1%
són homes. El 78% del personal sanitari o
sociosanitari amb covid-19 són dones (RENAVE,
CNE, CNM. Instituto de Salud Carlos III, 2021).
Les dones, més vulnerables
Així doncs, les dones es troben, en termes generals,
en una situació de major vulnerabilitat en aquesta
pandèmia per la seua posició de partida, així
com pels efectes que es podran derivar de les
polítiques que s’implementen per a atendre els
efectes econòmics i socials derivats d’aquesta crisi
ja que es poden generar noves vulnerabilitats

“

La pandèmia arreu
del món colpeja més a
les dones perquè són
elles les que estan més
vulnerabilitzades
Es repetia als mitjans
de comunicació que
l’impacte del virus
estava sent més
significatiu en els
homes per una major
mortalitat
Les dones es troben,
en termes generals,
en una situació de
major vulnerabilitat
en aquesta pandèmia
per la seua posició de
partida
En aquesta nova
crisi està posant-se
de manifest com de
prioritàries són les
cures, pels efectes
afegits i agreujats en
termes epidemiològics
i d’atenció a persones
dependents

amb repercussions diferents en dones i homes
(Castellanos-Torres et al., 2020).
Si en l’anterior crisi econòmica els sectors
laborals i econòmics més afectats van ser aquells
particularment més masculinitzats, com ara el de la
construcció, amb especial impacte en el cas valencià,
en aquesta nova crisi està posant-se de manifest
com de prioritàries són les cures, pels efectes afegits
i agreujats en termes epidemiològics i d’atenció a
persones dependents. Les restriccions per a frenar la
pandèmia, com ara el confinament total o la limitació
de relacions socials, ha derivat en una menor
capacitat d’ajuda de la xarxa de persones pròximes, i
això, entre d’altres repercussions, ha suposat sobre les
dones un major pes de les cures tant a l’àmbit privat
com en els serveis d’atenció sociosanitària, altament
feminitzats.
Aquesta crisi ens dibuixa un horitzó difús i incert,
però sí que tenim certeses d’una major vulnerabilitat
social sobre les dones, especialment aquelles que
patixen unes altres raons de desavantatge. Les
polítiques públiques que s’activen en els propers
temps haurien de partir de diagnòstics fets des
d’una perspectiva interseccional de la desigualtat
per a intentar implementar respostes que aborden la
pandèmia en tota la seua complexitat.
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org/10.1038/s41550-020-01258-z
 Ministerio de Sanidad (2021).
Situación de COVID-19 en España a
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EnfermedadesTransmisibles/Paginas/
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i la COVID-19. Notes sobre la incidència
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ENTREVISTA / TERESA RUIZ CANTERO, CATEDRÀTICA DE MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

“Amb la covid ha nascut
un nou biaix de gènere”
CLARA ESTEVE FERRER
Va nàixer a Melilla, i d’allí recorda
amb tendresa les estones amb la
seua iaia, una comare empírica
de fortes conviccions socials que
la va marcar. El seu professor de
pràctiques de Salut Pública li va
descobrir un àmbit on l'estadística i
la medicina s'uneixen per a traure a
la llum les desigualtats socials. Ara
és una de les veus més destacades
en l'estudi del biaix de gènere en
la medicina, un aspecte que, com
explica, és present també en el
tractament del coronavirus.
Què li va dur a especialitzar-se en aquests temes?
En l'any 1991 jo ja estava capficada en la investigació
i havia estudiat com les dones patien d'una manera
diferent algunes malalties cròniques. En general,
observava pitjors patrons de qualitat de vida en dones
que en homes davant d'una mateixa patologia i la
revista New England Journal of Medicine va publicar
un article amb molt d'impacte on s'evidenciava un
esforç diagnòstic desigual en malalts del cor. Els
millors parats eren els homes blancs, seguits dels
homes d'altres races i els seguien les dones blanques.
Les pitjors parades eren les dones no blanques. Això
va fer un clic en la meua vida i vaig canviar la línia
d'investigació.
Què és, doncs, el biaix de gènere?
Segons el Journal of American Medical Women
Association, una altra publicació especialitzada,
és l'esforç diagnòstic i terapèutic desigual que es
fa en un sexe en comparació amb l'altre davant
d'una necessitat sanitària igual. Aquesta definició,
no obstant, diposita la responsabilitat en els
professionals sanitaris i en això no estic d'acord del
tot, ja que l'origen del problema és la generació d’un
coneixement esbiaixat que es transmet en la docència
universitària. Ací és on s'ensenya o, millor dit, no
s'ensenya, que els homes i les dones sovint cursen de
manera diferent bastants malalties.
Un exemple paradigmàtic seria l'infart de miocardi...
Sí, perquè amb el seu estudi per sexes començà
la literatura científica del biaix de gènere. S'ha
demostrat com en les primeres manifestacions de
l'infart, els homes solen començar amb un dolor agut
en la part esquerra que sovint s'estén al cor, això que
ja sabem. Però en canvi, en les dones l'inici de l'infart
sol ser diferent, com una mena de malestar general. A
més, el signe clínic de l'infart a l'electrocardiograma
tampoc és tan evident en les dones, ja que moltes
vegades eixa corba que apareix en els homes no
apareix en nosaltres. Tot açò contribueix que les
dones tarden molt més en ser diagnosticades d'infart
i quan ingressen a l’hospital tenen quadres molt més
greus i sovint incurables.
Des d'aquell estudi de 1991 que comentava adés,
com s’ha evolucionat?
Tinc un company que afirma que els paradigmes
tarden a canviar 30 anys i açò és un canvi
de paradigma que està lluny de canviar ja
que, malgrat que ja existeix molta literatura
científica al respecte, encara no s'ensenya a les
universitats.
L'any 2019 la revista Nature publicà un estudi de
la Universitat de Copenhague basat en els historials
dels set milions de pacients que els darrers 21 anys

Teresa Ruiz Cantarero / Foto: Carolina Roca
havien passat pel sistema de salut públic danés, on
s'evidenciava que hi havia un retard diagnòstic en les
dones respecte dels homes en un total de set-centes
afeccions. Açò és molt greu perquè en la pràctica
suposa que moltes malalties s'agreugen o fins i tot
arriben a causar discapacitat.

“

Les dones tarden
molt més en ser
diagnosticades
d'infart i quan
ingressen a l’hospital
tenen quadres molt
més greus i sovint
incurables
En les dones, el
coronavirus sol
evolucionar amb més
gravetat respiratòria
i presenta més
problemes
S’ha comptat molt poc
amb les dones i de fet
no hem estat quasi
presents als mitjans,
amb excepcions com
Margarita del Val

Amb la perspectiva que ofereix tot el temps que
portem immersos en la pandèmia, ha detectat biaix
de gènere en aquesta malaltia?
Sí, ho ha evidenciat un estudi impulsat per la
Conselleria de Sanitat i per la Universitat d’Alacant
durant el confinament de primavera. Una de les
conclusions va ser que la malaltia cursa de manera
diferent en dones i en homes. La raó és que, tot i
que en un principi l’OMS va definir el coronavirus
com una malaltia respiratòria, amb el pas del temps
s’ha vist que no és exactament així, perquè afecta
múltiples sistemes. En el cas de les dones no sol
evolucionar amb la mateixa gravetat respiratòria que
en els homes i, en canvi, presenta més problemes
de tipus digestiu o de pell. Com ja sabem, hi ha
més ingressos hospitalaris d’homes i, si tenim
en compte que el principal criteri d’ingrés és la
pneumònia, s’entén que, efectivament, hagen mort
per coronavirus més homes que dones als hospitals i
també que més homes hagen sigut diagnosticats amb
la malaltia ja que durant un temps era als hospitals
on es feien les PCR.
Molt revelador...
No obstant això, hi ha un altre indicador, l’excés
de mortalitat, que durant eixe temps va ser

significatiu en les dones. Què ha ocorregut?
Doncs, segons les dades que l’Institut Nacional
d’Estadística penjà fa unes setmanes, a les
residències han mort per coronavirus sospitós
vora dos terços de dones front a un terç d’homes.
La resposta sembla ser que les dones han sigut
infradiagnosticades per coronavirus i, fora dels
hospitals, se n’han mort més que homes per
aquesta malaltia. Les estadístiques del Ministeri
són aclaparadores, amb la covid assistim a un nou
biaix de gènere.
En la lluita contra el virus, afirma que a les dones
se’ns ha relegat a la rereguarda.
Sense menysprear la faena que fan experts com
Fernando Simón, la posició del qual no em sembla
gens fàcil, s’ha comptat molt poc amb les dones
i de fet no hem estat quasi presents als mitjans,
amb excepcions com Margarita del Val. Açò
contrasta amb el fet que en la Societat Espanyola
de Salut Pública i en l’administració sanitària som
més dones que homes, així que en açò també hi ha
el famós sostre de vidre. A més, les dones som les
que històricament ens hem dedicat més a la salut i
a les cures dels altres, i comptar amb eixa mirada
haguera contribuït a una millor gestió. Hauríem
de comptar també amb la demarcació dels barris
o les àrees sanitàries per a bastir estratègies de
combat contra el virus. La màxima és que la
velocitat de desenvolupament comunitari per a fer
front a la covid-19 ha de ser superior a la velocitat
de contagi. I en això les dones juguem un paper
clau.
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Pòster de la sèrie The Good Fight

Temps de dones en les sèries de TV
ÀUREA ORTIZ VILLETA,
PROFESSORA D’HISTÒRIA DEL CINEMA,
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

L

es sèries s'han convertit en un bon lloc per a les
dones. No és que abans no hi haguera lloc per
a nosaltres, per descomptat, és només que ara
és molt més ample i menys alié. Se'ns han omplit les
pantalles de dones que expressen el seu desig, que
passen del que els homes els diguen, que decidixen
que ser mare no té per què ser el seu únic objectiu en
la vida. Dones que tenen la veu cantant, se salten a

la torera les normes i fugen de la pesadesa de l'amor
romàntic. Denuncien l'assetjament, les violacions i
les agressions i posen en qüestió el que abans ningú
qüestionava, encara que tothom sabia que passava.
Una raó és que l'abundància de sèries i
plataformes està afavorint enormement la diversitat
de temes, personatges, trames i estètiques, i ací, en
aquest territori de la diversitat, és innegable que
les sèries li han guanyat completament la partida al
cinema comercial de Hollywood i les seues imitacions
(encara que no a altres maneres d'entendre i fer

“

Hi ha moltes més
creadores audiovisuals
que abans, moltes
més protagonistes
femenines i, a més,
són cada vegada més
diverses

cinema). També, encara que el número encara és baix,
hi ha moltes més creadores audiovisuals que abans:
Shonda Rhimes, Jill Solloway, Lena Dunham, Amy
Sherman-Palladino, Michaela Coel, Phoebe WallerBridge, Sally Weinwright o Leticia Dolera.
Una altra raó, vinculada, però només en part,
a l'anterior, és que hi ha moltes més protagonistes
femenines i, a més, són cada vegada més diverses.
Dones de diferents edats, colors i orientacions
sexuals encapçalen sèries de tota mena. Fa uns anys
hauria sigut impensable una sèrie com The good
fight, protagonitzada per una lesbiana, una dona
negra i una altra que fa ja temps que no compleix
els seixanta, mentre continua estimant, desitjant i
cardant. O veure feta sèrie la història d'Anne Lister,
l'anomenada primera lesbiana, en Gentleman Jack.
O que persones trans, tant els personatges com les
actrius, centren sèries com Euphoria o Veneno. O a
la descarada Mrs. Maisel amb el seu aspecte de Doris
Day i a les protagonistes de Fleabag, Catastrophe, I
love Dick, Girls o Vida perfecta destrossar la fal·làcia
de l'amor romàntic. O el tractament profundament
feminista de la violència de gènere que presenten
Creedme o l'extraordinària i incòmoda Podría
destruirte. Només ara ha sigut possible l'existència
d'una sèrie com Mrs. America, que recrea la història
del feminisme americà dels 70 i 80 amb tots els
matisos i amb un plantejament al seu torn feminista,
no de mera il·lustració d'un episodi històric.
I és que l'agenda feminista ha passat a la ficció
audiovisual i el #Metoo, la sexualitat femenina, la
violència contra la dona, la discriminació laboral
o la conciliació familiar, assumptes que trobem
cada vegada amb més freqüència en les sèries, fins
i tot en els procedimentals, eixes produccions amb
episodis autoconclusius i independents, tipus Ley
y orden, Bones o Mentes criminales. Però assumir
el protagonisme femení suposa no tant canviar els
temes com el punt de vista, l'enfocament. Aquest és el
canvi més important que s’està produint i ací encara
ens queda molt per a veure i gaudir.

A COLÒMBIA, EL KURDISTAN I L’ARGENTINA LES DONES DEFENSEN ELS SEUS DRETS

Una ullada internacional a les lluites feministes

Hi ha un particular
“eix del mal” dels
drets humans,
que s’acarnissa
especialment amb
les dones en alguns
indrets i que, abans
de la pandèmia, ja
tenien una situació
molt complicada.
Ací mostrem tres
exemples.

COLÒMBIA
Un dels llocs principals en la llista negra per als drets de les dones. L’impacte en les dones del
conflicte colombià és innegable i
han patit especialment la càrrega
d’una guerra que dura ja més de
60 anys. Fa quatre anys de la signatura dels acords de pau, però
els dictàmens de la Cort Constitucional no s’estan implementant
i, fins i tot, s’estan ignorant de
manera deliberada. Aquest deteriorament institucional, però,
no està tenint la visibilització internacional que mereix: hi ha un
silenci còmplice dels estats, que
no exigixen rendició de comptes a
Iván Duque.
Especialment sagnant és la
situació de les líders defensores
dels drets humans, els cossos de
les quals han sigut un més dels
camps de batalla. Perseguides
pels paramilitars, en massa casos, han pagat la seua rebel·lia
amb l’exili o, fins i tot, la vida.
Sembla ben curiós, en aquest
sentit, que durant el confinament
que imposa el conoravirus, els
assassinats de dones i homes que
lluiten per la justícia social a Colòmbia han augmentat de manera
exponencial.

EL KURDISTAN

ARGENTINA
A la foscor, sempre li podem posar llum. També a Amèrica, una
bona notícia. Després de dos votacions agòniques separades per
mesos, el moviment feminista argentí ha aconseguit finalment que
el dret a l’avortament siga llei. Estem totes d’enhorabona.

Al Kurdistan, trobem un altre conflicte bèl·lic silenciat pels mitjans
de comunicació de l’establishment. En aquest país sense estat,
que és el bressol de la civilització,
s’està combatent des de fa anys
la batalla més important contra
l’integrisme islàmic que representa el Daesh i al qual s’ha afegit
(d’amagades, però de molt bon
grat) tant el sirià Baixar al-Àssad
com el turc Erdogan, ambdós més
aviat dictadors que no presidents.
En aquest conflicte, les dones
tenen un paper fonamental, en
tant que el feminisme és transversal de la lluita kurda. Un exemple
actual és el moviment Women Defend Rojava, que posa el focus en
com les dones són una peça clau
en la resistència per a retornar la
democràcia i la garantia dels drets
humans a la població de Síria. En
la més recent campanya “100 raons”, les dones exposen en primera persona els motius pels quals
cal reprovar el govern de Turquia.
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NI FORTS, NI VALENTS. CLAUS
PER ALLIBERAR ELS NENS DE
LA MASCULINITAT TÒXICA

FEMINISMO VIBRANTE:
SI NO HAY PLACER NO ES
NUESTRA REVOLUCIÓN

ELS ARGONAUTES

MUJERES Y TRABAJO:
FEMINISMO, TRABAJO Y
REPRODUCCIÓN SOCIAL

Com les xiquetes, els xiquets tenen dret a plorar, a tindre por i a mostrar debilitat. Però,
¿és de veres que poden? A partir d’una anàlisi
sobre les masculinitats, aquesta redactora del
diari Ara arriba a la conclusió que es tracta
d’un problema crònic que cal abordar amb urgència. La periodista ens recorda que la tònica
dominant dels missatges que la societat encara
transmet als infants sobre què vol dir ser un xiquet —o un home— són un fre per a avançar
cap a una societat igualitària. Un text útil per
a qüestionar i trencar estereotips i avançar cap
a un canvi necessari que allibere els xiquets del
que se’ls ha inculcat que ha de ser un home.

És coneguda la trajectòria de la redactora
cap de gènere en elDiario.es i promotora del
bloc Micromachismos, un espai des del qual
denuncia els masclismes quotidians. Front al
terror sexual, aquest llibre reivindica el discurs del desig, l’autonomia sexual i el dret de
les dones a ser subjectes del sexe i del plaer
i no sols objectes. La periodista reclama un
nou relat en clau feminista per a combatre els
estereotips, reconstruir el desig i les formes
de relació i conquistar el dret al plaer: no és
casual que el Satisfyer servisca perquè les dones comencen a trencar el tabú sobre la seua
masturbació.

«Una imatge de les identitats sexuals i de gènere, que tan sovint són apedaçades, canviants, en
metamorfosi» (Olivia Laing, The Guardian).
«Una de les escriptores nord-americanes més
electrificants d'avui en dia» (Marta Segarra,
Ara). En aquest volum inclassificable, la guanyadora del premi National Book Circle Award
2015 barreja autobiografia i teoria acadèmica
amb una reflexió intel·ligent, apassionada i
moderna sobre el desig, la identitat i les limitacions de l’amor i del llenguatge. Un assaig
contundent, un crit a favor de la llibertat individual, una reivindicació de l’amor i de les cures
entre els éssers humans.

Bridge, Barncelona. 2020, 144 pàg.

L’Altra, Barcelona 2020. 208 pàg.

Roca, Madrid 2020, 228 pàg.

Sylone / Viento Sur, Madrid 2020. 174 pàg.
Amb una interpretació innovadora de textos
feministes històrics i contemporanis l’autora
aborda la bretxa salarial, les cures, la conciliació i la corresponsabilitat, la feminització de
la precarietat, les formes d'explotació, l'emancipació i la igualtat que vinculen el treball i
les dones, temes que ocupen les reflexions i
reivindicacions feministes des de fa més de
dos segles i que ara Ferguson actualitza. L’activista i acadèmica analitza les idees que han
inspirat les dones per a protestar, explorar els
debats i les estratègies polítiques entorn del
treball, la reorganització social i la seua lluita
per l'emancipació.

RITMES D'ARA I ACÍ

MARALA, LA MÚSICA MEDITERRÀNIA TÉ NOM DE DONA
VICENT XAVIER CONTRÍ

E

l 8 de març de 2020, a les
portes de l'esclat definitiu de
la pandèmia al nostre país, tres
dones irrompien en el panorama
musical en català amb un disc
excels: “A trenc d'alba” (U98 Music).
Marala es reivindicava amb força
gràcies a un treball que anava a tocar
la fibra de la crítica i de moltes de les
companyes de viatge de l'escena folk.
Un projecte musical sense fissures
liderat per la catalana Selma Bruna,
la valenciana Sandra Monfort i la
mallorquina Clara Fiol. Un trio que
representa la major part del territori
lingüístic català però que, a més

a més, posa de relleu la solidesa
interpretativa i musical de totes tres
components.
Marala ha portat el feminisme a
un primer pla, lligat a la qualitat de
les seues composicions. I ho ha fet
d'una manera intel·ligent. Ha musicat poemes —Martí i Pol, Maria
Mercé Marçal...—, ha enregistrat
peces tradicionals i ha aportat també les seues melodies i lletres per a
fer que les deu cançons siguen tota
una declaració d'intencions. Un disc
que, com elles mateixes deien en la
seua presentació, està dedicat a les
àvies i a les mares.

Als passats Premis Ovidi de la
música en valencià hi va haver quòrum en el jurat i s'embutxacaren el
guardó en la categoria de folk. Un fet
que no sol ser habitual en un disc de
debut. Tres dones i tres registres dialectals. Des de Pedreguer, Sant Cugat
i Palma per a la Mediterrània.. Ella
és el pit que dansa i batega, / és el cap
que engronsa el fer, / és el ventre que
fa la història / que tremola d’anys i
pes. / Del brunzir càlid del vent. I
s’encisa i s’enlluerna perquè és ella
qui fa l’alba. / I s’encisa i s’enlluerna
perquè és ella qui fa el trenc.
I això només acaba de començar!

EN PANTALLA

LA MIRADA FEMENINA
LAS NIÑAS
Directora i guionista: Pilar Palomero
Repartiment: Andrea Fandos, Natalia
Molina, Ainara Nieto, Julia Sierra, Zoe
Arnao, Carlota Gurpegui, Elisa Martinez
País: Espanya/ 2020

BEGOÑA SILES OJEDA

L'

any 2020 va ser infaust. La pandèmia
per la covid-19 es va propagar pel món
de manera exponencial i va deixar en
evidència la vulnerabilitat i la incertesa de
l'existència humana i una crisi econòmica sense
precedents. Una crisi que ha atacat de manera
virulenta la cultura en general i especialment

el sector cinematogràfic (quan escric aquesta
crítica hi ha sales emblemàtiques de cinema de
la ciutat de València —Babel, Lys i Yelmo— que
estan tancades a causa de la pandèmia).
Però el de 2020 va ser, de manera paradoxal,
un dels exercicis amb més estrenes reeixides de
pel·lícules dirigides per dones. En les pantalles
es van projectar cintes com ara Las bodas de
Rosa, Nieva en Benidorm o Invisibles, de les
prestigioses directores Icíar Bollaín, Isabel Coixet i Gracia Querejeta, respectivament. També
va ser l’any de directores novelles com Lucía
Alemany (La inocència) i Pilar Palomero (Las
niñas), amb films reeixits, guardonats i aclamats per crítics i públic. Una atenció especial
mereix l'òpera prima de Pilar Palomero.
Las niñas narra la història de Carlota, d'11
anys, i les seues amigues en el moment que
comencen a sentir la transformació dels seus

cossos de xiquetes a dones i com aquesta experiència vital no sols els afecta corporalment,
sinó també psíquicament.
Una realitat desconcertant
La mirada de la directora mostra de manera
subtil i pròxima com els vels innocents que
cobrien la realitat d'aquestes criatures es desprenen silenciosament. I la realitat, ara ja sense el vel infantil, es descobrix desconcertant i
confusa per a obrir-se a nous interrogants i a
noves experiències, sexuals sobretot. Palomero
ens conta com els relats familiars, abans escoltats amb ingenuïtat, s'enfonsen ara per a deixar
en evidència les contradiccions, els silencis i les
mentides.
Las niñas conta amb naturalitat i honestedat el sentiment femení de l'inici d’una etapa
tan convulsa com, alhora, jovial.
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Esdeveniment per a joves estudiants al Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA (2018) / Foto: NASA/Goddard/Debbie Mccallum.

CIÈNCIA I FEMINISME
SUSANNA LIGERO TORMO,
PERIODISTA I TRADUCTORA

D

es de 2016, el 8 de març ve precedit d’una nova
data rellevant en la lluita per la igualtat de les
dones: l’11 de febrer. A finals de 2015, l’ONU el
va assenyalar com el Dia Internacional de la Dona i la
Xiqueta en la Ciència. Com tots els «dies de» oficials,
es tracta d’un gest institucional per a reconéixer
una lluita i donar-hi suport; en aquest cas, l’esforç
de tantes investigadores pioneres per a denunciar
l’accés limitat de les dones a l’eina fonamental de la
humanitat per a conéixer el món on viu: la ciència.
Com tots els dies de», potser per si sol no li veiem la
utilitat, però té el seu valor com un node més de la
xarxa d’iniciatives feministes que tracten de millorar
les vides de les dones arreu del món
Segons l’informe Desxifrar el codi: L’educació de les
xiquetes i les dones en ciències, tecnologia, enginyeria
i matemàtiques (STEM), editat per la Secció
d’Educació de la UNESCO en 2019, només el 28% de
les persones dedicades a la investigació en el món són
dones (i tenint en compte que es tracta d’una mitjana,
podem endevinar diferències abismals entre països).
Aquest percentatge no només és baix, sinó que potser
disminuïx en els anys vinents. Segons l’ONU, la
pandèmia de la covid-19 ha impactat negativament
en les dones científiques i «ha afectat especialment
les que es trobaven en els inicis de les seues carreres»,
el que fa preveure que la bretxa de gènere en l’àmbit
científic probablement tornarà a eixamplar-se. Un
nou daltabaix en una història que no ha estat mai tan
progressiva com ens agradaria pensar.
Deixar les dones fora de la ciència durant tant
de temps ha empobrit la ciència. Estudis esbiaixats
que han pres l’home com a mesura de la humanitat;
dinàmiques de treball que han omés sistemàticament
les cures; estereotips nascuts d’una medicina
misògina i parcial; balafiament de talent al llarg de la
història... Alhora, i òbviament, deixar les dones fora
de la ciència ha empobrit les dones. Les ha privades
de coneixement i de riquesa, i també de saber-ne
tota la història: aquelles que sí que van aconseguir
ser científiques, fins i tot les que van fer-hi grans
contribucions, han estat invisibilitzades, ficades al sac
de l’anècdota i l’excepció. Què fem per a garantir que
això no continue passant?

Com a moviment social transformador, el feminisme
hi ha jugat un paper clau i ho continuarà fent. El
feminisme ha enriquit la ciència: ha aportat la
perspectiva de gènere a les ciències naturals i a les
socials, ha qüestionat paradigmes mandrosos i ha
rescatat referents de totes les àrees de coneixement.
Ha fet palés, també, que els grans descobriments
rarament han sorgit d’un únic cap pensant
(normalment masculí), sinó que solen ser el resultat
de la col·laboració i del saber compartit.
Descórrer la cortina
El feminisme és un visibilitzador de realitats; és la
mà que descorre la cortina i ens permet veure ben
bé que està ocorrent a l’altra banda de la finestra.
Per això, en molts àmbits, incloent-hi el món de la
recerca, no s’acaba de pair bé. Resulta incòmode
que es publiquen articles que assenyalen que entre
març i abril de 2020, durant els mesos més durs de
confinament, les dones investigadores han publicat
menys articles científics que els seus companys.
No agrada que es diga que l'actual model de
recerca i publicació científica esgota els cossos, i fa
incompatible el rendiment esperat amb una vida
familiar plena (no parlem de la social, íntima...). Tot
això no resulta coherent amb el relat d’un món que
se suposa que tracta de ser més just, però al qual ja
li va bé que les que han estat a primera línia de la
pandèmia siguen expulsades del sistema, de nou.
I, si ens hi fixem, moltes d’aquestes observacions
són fruit justament d’una conjuminació entre mirada
feminista i pràctica científica, d’investigadores
que incorporen la perspectiva de gènere al mètode
científic per a analitzar la realitat de forma més
acurada. Cal que no oblidem que la ciència ha estat
una activitat tradicionalment incòmoda, també
reveladora de realitats que no encaixen amb els
interessos de les classes dominants. És clar, existeix la
tecnociència enamorada del benefici i d’un malentés
progrés, practicada per «visionaris» que fa temps que
no toquen de peus a terra, pròspers en un context de
capitalisme esbojarrat. Però és la recerca científica
(sobretot la finançada amb recursos públics) la
que, cada vegada amb més proves, evidencia els
profunds reptes ambientals a què ens aboca el model
econòmic de creixement infinit. És la ciència la que

“

ha demostrat que la contaminació atmosfèrica ens
mata; que la invasió per part de la humanitat dels
espais naturals ens exposa a nous perills; que el canvi
climàtic no farà més que agreujar les desigualtats
socials ja existents, també entre dones i homes.
Per a tots aquests problemes, necessitem solucions
que han de vindre necessàriament d’un exercici
radical de pensament crític arrelat a la realitat, a la
vida. Tot i ser diferents en essència, tant la ciència
com el feminisme proposen aquesta aproximació al
món. Aprofitem-ho.

La pandèmia ha
impactat negativament
en les científiques i ha
afectat especialment
les que es trobaven en
els inicis de les seues
carreres
Deixar les dones
fora de la ciència ha
empobrit les dones.
Les ha privades de
coneixement i de
riquesa, i també
de saber-ne tota la
història
El feminisme ha
enriquit la ciència:
ha fet palés que els
grans descobriments
solen ser el resultat de
la col·laboració i del
saber compartit
No agrada que es
diga que l'actual
model de recerca i
publicació científica
esgota els cossos, i
fa incompatible el
rendiment esperat
amb una vida familiar
plena

CIENTÍFIQUES EN
ELS CALENDARIS DE
LA INTERSINDICAL
Des de 2014, la Intersindical publica en les
diferents llengües de l’Estat un calendari
que recupera i visibilitza el protagonisme
de les dones com a filòsofes, polítiques,
periodistes, sufragistes, pacifistes, científiques,
sindicalistes, exploradores, aventureres,
mestres, músiques... La presentació del
calendari «Temps de dones, dones en el
temps», una edició que justifica l’organització
d’actes públics que refermen el compromís del
sindicat amb les lluites de les dones, genera
cada any una important expectació. A les
escriptores va dedicat l’almanac d’enguany
mentre que les dones científiques van
protagonitzar el de 2016.

