
C oincidint amb la 
commemoració del 8 
de Març, Intersindical 

Valenciana se suma a la 
convocatòria de la vaga 
internacional de dones, una acció 
global que vol paralitzar totes 
les activitats laborals de 12 a 
13 h, amb concentracions a les 
portes dels centres de treball 
en protesta contra la violència 
masclista, les agressions 
sexuals, l’assetjament o la 
bretxa salarial. Els colors de la 
indumentària, en lila o negre, 
serviran per a identifi car les 
participants amb la protesta. 
Durant tota la jornada, els 
col·lectius convocants també 
proposen fer una vaga de 
consum.

Moviment internacionalista 

L’aturada internacional de dones 
és un moviment transnacional 
inspirat des de Polònia i gestat 
a fi nals d’octubre de 2016 en 
resposta a la violència social, 
legal, política, moral i verbal 
contra les dones sota un lema 
comú per a tot el món: “La 
solidaritat és la nostra arma”. 
Seguint l’exemple de les dones 
islandeses en 1975 a Varsòvia per 
a frenar el pla que criminalitzava 
l’avortament, una mobilització 
de dones va aconseguir, el 
passat 3 d’octubre, la retirada 
del govern polonés del projecte 
legislatiu. Problemes similars 
han portat les dones a Corea 
a protestar el febrer contra la 
introducció de penes més altes 
per als metges que realitzen 
avortaments. A l’Argentina, 
les dones van reaccionar amb 
vagues i manifestacions massives 
davant de la inhumana violació i 
assassinat d’una xica de 16 anys, 
el mateix dia que una brutal 
repressió policial carregava 

contra el moviment polític de 
dones. A aquestes accions, s’hi va 
afegir la Women’s March del 21 
de gener als Estats Units.
Alemanya, Bolívia, Islàndia, 
Portugal, Turquia, l’Equador, 
el Regne Unit, Costa Rica, 
Hondures o Itàlia s’han sumat 
a la convocatòria, però les 
adhesions a aquest moviment 
sense fronteres creixen dia a 
dia. Els moviments feministes 
i les dones en general tenen 
present allò que les uneix i no 
abaixaran la guàrdia davant dels 
incomptables feminicidis que es 
produeixen arreu del planeta. 
Pel que fa a l’Estat espanyol, el 
moviment feminista ha exigit al 
govern que considere la violència 
contra les dones com una qüestió 
d’estat. Les dones exigeixen el 
dret a eixir al carrer sense por, a 
vestir-se com els vinga de gust, a 
no ser discriminades en matèria 
laboral i econòmica, a no patir 
l’anomenada feminització de la 
pobresa. Intersindical ha exigit 
als governs espanyol i valencià 
un increment substantiu de les 
partides pressupostàries en 
matèria d’igualtat, amb mesures 
de promoció de la salut de 
les dones i contra la violència 
masclista.
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E l juny de 2016 se signava, en la 
Mesa General de Negociació, 
l’anomenat Acord de Legisla-

tura (ADL), mitjançant el qual Admi-
nistració i sindicats es comprometen 
a acabar amb les desigualtats i l’as-
setjament sexual i de gènere. L’acord 
estableix mecanismes per a reduir 
els efectes de la violència masclista i 
fomentar la coresponsabilitat en els 
usos del temps.

Sobre aquests temes, el plante-
jament de l’acord no és ni defi nitiu 
ni immediat. Es tracta de dotar-nos 
d’instruments per a aconseguir de 
manera progressiva els objectius 
marcats. Per tant, caldrà esperar a 
la seua elaboració i posada en fun-
cionament per a comprovar-ne els 
resultats: la igualtat real i efectiva de 
les dones i els homes que treballen 
en les administracions públiques de 

la Generalitat i el respecte a la dig-
nitat de les persones, sense abusos 
ni actituds supremacistes envers les 
dones.

Plans per a tota l’administració
L’ADL preveu l’elaboració de plans 
d’igualtat en els diferents sectors 
de l’Administració, la formació en 
igualtat de gènere de tot el personal 
i la implantació d’unitats d’igualtat. 

També es preveuen protocols d’ac-
tuació contra la violència sexual i 
de gènere, mesures de protecció en 
casos de maltractament, així com 
iniciatives per a protegir la mater-
nitat: permís retribuït a partir de la 
setmana 37a, foment de la igualtat 
per a facilitar la coresponsabilitat, 
ampliació del permís de paternitat a 
sis setmanes o revisió del permís de 
lactància i el de cura de fi lls i fi lles.

Es tracta d’objectius ambiciosos 
que, a més, van acompanyats d’una 
planifi cació temporalitzada. És en 
aquest aspecte on comencen a apa-
réixer ombres. Amb el calendari en 
la mà, tot i que ja està generalitzada 
l’ampliació del permís de paternitat 
–només amb endarreriments en Sa-
nitat i Educació– hi ha retards en el 

desplegament dels plans d’igualtat, 
amb l’excepció en Sanitat i l’Adminis-
tració del Consell. En Justícia, enca-
ra no s’han començat els treballs. En 
Educació, tot i que es disposa d’un 
pla general, s’espera disposar del 
pla específi c perquè els centres do-
cents l’apliquen.

La resta de matèries previstes 
en l’ADL estan planifi cades per a 
2017, però el treball no avança a la 
velocitat desitjada, un ritme pausat 
que difi cultarà el compliment dels 
terminis establits. L’Administració 
haurà d’imprimir-hi un esforç addi-
cional si vol mantindre la credibilitat 
en aquest punt. Si ho fa, podrem dir 
que comptem amb un autèntic acord 
violeta.

Un acord violeta?
Retards en els plans d’igualtat amenacen la 
credibilitat de l’Acord de Legislatura
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Per a mi com a escriptora, 
escriure sobre les dones i la 
literatura és un exercici de 

presa de consciència, de recerca 
interior, però també, i sobretot —
afi rmaria— de denúncia, d’ocasió 
per al record, de reivindicació del 
passat i de formulació d’exigèn-
cies per al futur. Per tant, un acte 
de compromís amb la visibilització 
de les dones en la cultura, acom-
panyada d’una revisió de com hem 
arribat fi ns ací, com a membres 
ocultes d’un canon artístic que ig-
nora les obres d’art generades per 
la meitat dels membres de la soci-
etat. I aquesta invitació, que no és 
la primera i desitgem que no siga 
l’última, sempre ens planteja les 
mateixes preguntes, alhora que 
amplia el ventall de les nostres 
respostes. Per tant, benvingudes 
les oportunitats que se’ns brinden 
per prendre consciència de quina 
és la relació entre les dones i la li-
teratura.

Fa temps que diem que les do-
nes escriuen de tot. El que igno-
ràvem és que ho han fet des de 

sempre, que tot i les dures cir-
cumstàncies amb què han hagut 
de combatre, no han deixat de fer-
ho mai, ni en cap lloc del plane-

ta. En canvi, han sigut esborrades 
de la nostra memòria, no són els 
nostres referents, no coneixem la 
seua obra, ni el que han aportat 

al saber de la humanitat. El silen-
ci, l’oblit ha caigut sobre elles i la 
seua desaparició del nostre ima-
ginari col·lectiu contribueix és una 
mutilació, de la qual no ens po-
drem guarir si no invertim molts 
esforços personals i col·lectius en 
la reconstrucció. Perquè el silenci 
i l’oblit són intencionats. Ho expli-
ca  a la perfecció la professora Ana 
López Navajas: “Los mecanismos 
de encubrimiento y desautorización 
a los que son sometidas las mantie-
nen ocultas. Sin embargo, no existe 
una historia sin mujeres. «Muti-
lada quedará cualquier visión del 
pasado que haga abstracción de la 
aportación femenina al desarrollo 
histórico» (Espigado). Así, ese ocul-
tamiento resulta un activo instru-
mento para impedir que ese acervo 
de saber femenino forme parte de 
nuestra tradición cultural y esto re-
presenta una pérdida colectiva”.

Insistim, fa temps que les do-
nes escriuen de tot, d’elles, del 
món, de la guerra, de les batalles, 
de l’amor, del dolor, de la materni-
tat, de la mort, del que temen, del 
que volen, del que desitgen. I això 
hauria de ser sufi cient raó perquè 
les llegírem: Ana Comneno ( Bi-
zanci, segle XII), Safo (Lesbos, se-
gle VII), Iaia de Cícico ( Roma, 100 
aC), Duoda (segle IX, Comtessa de 
Barcelona), Àmat Alaziz (segle X) 
Hassanda Al-Tamini ( segle VIII) 

—poetes andalusines, segle — la 
Comtessa de Dia i les trobairitz, 
Cristine de Pisan (Venècia, s XIV) 
sor Isabel de Villena (València, 
segle XV), o Maria Beneyto (Valèn-
cia, s. XX). Escriuen de tot i ho fan 
des de fa més de quatre mil anys, 
des que Enheduana, princesa i sa-
cerdotessa, des de Mesopotàmia, 
rubricara el seu himne a Inanna 
i Ebih amb un  “Sóc Enheduanna, 
la sacerdotessa de Nanna”, fet 
que començà la literatura d’autor, 
perquè el primer escriptor el nom 
i les circumstàncies del qual són 
conegudes, és una escriptora. Ho 
sabíeu? Doncs, jo pràcticament 
me n’acabe d’assabentar.

Un despertar tardà
Fa uns quants anys escrivia Maria 
Mercé Marçal en la seua Cançó de 
fer camí,

Dins la pell de l’ona salada,
serem cinc-centes, serem mil.
Perdrem el compte a la tombada.
Juntes farem nostra la nit. 
Només hem de desfer el camí 

que ens han portat fi ns ací, on se-
gons Laura Freixas, només publi-
quen un 20% d’escriptores i la seua 
presència en la premsa representa 
un 15%; on un 7,6% dels referents 
culturals i científi cs que apareixen 
en els llibres de text de l’ESO són 
dones, segons Ana López. Només 
tenim preguntes i una profunda ad-

miració per les dones que ens han 
precedit, per la seua obra i la seua 
determinació. 

Manola i jo vam començar fa poc 
de temps a desfer el camí: ens tro-
bàrem dins la pell d’una artista, i 
buscàrem les que eren com nosal-
tres, fa tres anys, érem dues “ano-
malies”, despertàvem a l’art, tard, 
des de la frontera, des del dolor i la 
refeta. Fa tres anys n’érem dues i 
ara ja en som més de mil.

I en serem més de mil

Fa temps que diem 
que les dones 
escriuen de tot. El 
que ignoràvem és 
que ho han fet des 
de sempre

S óc una treballadora soci-
al amb un màster sobre 
Igualtat d’oportunitats en-

tre dones i homes de la Universitat 
de València. Des de 2005 impartisc 
cicles formatius, unes classes que 
compagine ara amb el desenvolu-
pament d’un projecte de promoció 
de qualitat i igualtat de gènere. Es 
tracta d’un treball concebut abans 
que la Conselleria d’Educació in-
corporara en les plantilles do-
cents la fi gura de la coordinadora 
d’igualtat i convivència, una dotació 
de la qual van quedar exclosos els 

centres d’educació especial, els de 
adults i els integrats de formació 
professional.

Des del departament d’Orienta-
ció del centre diverses companyes 
estem implicades des de fa uns 
anys –amb passió, compromís i al-
gun que altre mal de cap– i treba-
llem a l’aula aspectes relacionats 
amb la igualtat d’oportunitats, la 
violència de gènere i el moviment 
LGTB. 

Aquests temes no són nous. El 
moviment feminista combat de 
manera oberta, des dels seus ini-
cis, el masclisme i el patriarcat. La 
coeducació tampoc no és nova, els 
grups i moviments de renovació pe-
dagògica els van incorporar al seu 
ideari de transformació social. En 
un altre camp, l’àmbit legislatiu, la 
modifi cació del Codi Civil que per-
met contraure matrimoni a perso-
nes del mateix sexe es remunta a 
2005. 

Em pregunte doncs per què en-
cara persisteixen en les nostres 
aules situacions de desigualtat per 
qüestió de gènere, transcorreguda 
més d’una dècada des de l’entrada 

en vigor de la llei de mesures con-
tra la violència de gènere. Per què 
es produeix aquest biaix “natural” 
a l’hora de triar estudis post-obli-
gatoris? Per què hi ha assassins 
de dones? Per què cada vegada les 
seues víctimes són més joves? Per 
què hi ha adolescents amb ploma 
–xicons i xicones– que segueixen 
sent objecte de burla pels seus 
iguals? Per què la documentació 
de bona part dels centres educa-
tius presenta encara marcats biai-
xos sexistes?

Dues idees poden explicar la 
deixadesa institucional i la falta de 
compromís personal d’una part im-
portant del professorat. La prime-
ra, la falta de referents, tant per a 
les dones com per a les persones 
LGTB: els llibres de text mantenen 
encara models amb visions del sa-
ber androcéntriques i heteronor-
matives. La segona, la persistència 
d’actituds de gènere impròpies del 
nostre temps.

Dones sàvies
Sobre la falta de dones que han 
aportat la seua saviesa i talent a 
la història de la humanitat hi man-
ca encara una embranzida real i 
efectiva, sobretot de l’administra-
ció. Aquestes aportacions haurien 
d’incloure’s en tots els currículums 
educatius, no únicament en els ni-
vells obligatoris. Haurien d’intro-
duir-se de manera decidida com a 
continguts per superar una trans-

versalitat inoperant que no ha ser-
vit per avançar. 

Com es pot parlar d’una identi-
tat pròpia si s’ometen les aporta-
cions de les dones en l’àmbit del 
saber? La referència genèrica he-
teronormativa és una fal·làcia que 
el sistema patriarcal, amb els seus 
nombrosos còmplices, tendeix a 
perpetuar. Però a pesar que s’ha 
demostrat falsa, aquesta referèn-
cia segueix impregnant el discurs 
dominant i el constructe social. 

Quant a la revisió d’actituds de 
gènere, en l’institut realitzarem 
un taller sobre asimetries en les 
relacions personals per treballar 
sobre el que algunes expertes de-
nominen “vincle pervers”, en què 
un dels individus ostenta major po-
der que la resta. Si la construcció 
de la realitat és social, el canvi de 
paradigma ha d’iniciar-se des del 
pla personal, doncs és sabut que 

allò personal és polític. També hi 
projectarem el documental Tànger 
Gool, perquè els joves futbolistes 
comproven la situació de diverses 
xicones de diferents cultures que, 
com ells, també persegueixen una 
pilota, però en contextos molt dife-
rents.

Encara que la societat valencia-
na pose formalment les bases per 
a una autèntica revolució igualità-
ria, ens queda encara un llarg camí 
per recórrer. Cal augmentar l’ofer-
ta formativa per al professorat i 
reconèixer el treball realitzat per 
equips docents compromesos pro-
fessionalment amb la igualtat, una 
formació que ha d’aproximar-se 
als centres i no restringir-la només 
per als grans nuclis urbans. 

En aquest mateix sentit és ur-
gent que l’administració educativa 
defi nisca, de manera urgent i molt 
més perfi lada, les funcions de les 
persones coordinadores d’igualtat 
en tots els centres valencians.

La igualtat pendent 
a l’educació

ROSA ROIG
Escriptora 
Professora de Secundària. 

MANOLA ROIG
Il.lustració

AMELIA GARCÍA PÉREZ 
Professora del centre integrat 
de formació professional Mi-
sericòrdia, de València

TAREK ABDESELAM
Disseny 

Em pregunte doncs 
per què encara 
persisteixen en 
les nostres aules 
situacions de 
desigualtat per 
qüestió de gènere

 L’escriptora Carmelina 
Sánchez Cutillas

Logo Projecte d’Igualtat, 
CIPFP Misericòrdia
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Amb la nova Corporació Va-
lenciana de Mitjans de Co-
municació (CVMC) s’inau-

gura un espai d’intervenció en 
matèria d’igualtat i coeducació. La 
societat recupera per fi  un servei 
públic necessari per a vehicular el 
seus drets culturals, polítics i co-
municatius, entre els quals hi ha el 
dret a una educació inclusiva i no 
violenta.

L’ignominiós tancament de RTVV 
el novembre de 2013 va obrir un 
llarg període de silenci per a uns 
mitjans que, d’altra banda, estaven 
molt lluny d’aquest model. Hem de 
recordar la calamitosa aportació de 
Canal Nou en matèria de gènere, 
tant en continguts com en pràcti-
ques laborals i institucionals? 

Aquella televisió va ser un refe-
rent de violència organitzacional i 
d’irresponsabilitat social que en va 
convertir el tancament en un motiu 
de satisfacció, quan no d’indiferèn-
cia, per a alguns sectors socials. 
La desconnexió del mitjà amb els 
nuclis més dinàmics de la comuni-
tat educativa, per exemple, va anar 
eixamplant-se a mesura que es 
palesava la decadència en contin-
guts i en pràctiques comunicatives.

Però del xoc inicial de la pèr-
dua hem passat a un temps de 
refl exió sobre el sentit d’un servei 
públic audiovisual respectuós amb 

els drets de la ciutadania. Ara ne-
cessitem un revulsiu que ressitue 
el nostre compromís cívic amb la 
confi guració d’un espai de comu-
nicació valencià autènticament 
públic.

Els més de tres anys d’apagada 
mediàtica no han sigut un parèn-
tesi buit. La nova llei de creació de 
la CVMC introdueix l’obligatorietat 
de fer efectiva la participació de 
la ciutadania. I ací estem interpel-
lats, entre molts altres, actors del 
món educatiu, el feminisme i altres 
marcs d’acció ciutadana que treba-
llem per la igualtat. 

És obvi que la mera declaració 
de respecte en matèria de gènere 
que inclou la llei no és garantia de 

res. De fet, produeix certa desola-
ció constatar encara velles inèr-
cies patriarcals emmascarades 
en alguns plans d’actuació, amb 
llenguatges i intencions política-
ment correctes. Però, tot i algu-
nes impostures i insufi ciències, la 
llei d’igualtat, les polítiques acti-
ves i l’exigència d’un llenguatge 
i d’unes pràctiques de relacions 
humanes inclusives confi guren 
ara mateix un marc irrenunciable 
per a avançar.

Garantir la igualtat
És per tant una bona notícia la 
gestació d’uns mitjans audiovisu-
als que, prescriptivament, han de 
garantir la igualtat d’homes i do-
nes tant en l’estructura organitza-
tiva i laboral com en la represen-
tació plural, no estereotipada ni 
violenta dels gèneres. Però, a més, 
la llei de creació de la CVMC pro-
mou la participació ciutadana, un 
manament que es vehicula, d’una 
banda, en la creació d’un consell 
ciutadà, amb presència, entre al-
tres, de col·lectius en defensa de 
la igualtat entre dones i homes i 
d’associacions LGTB. Aquest òr-
gan orientarà la programació i els 
continguts, canalitzarà les quei-
xes i recomanacions ciutadanes i 
comptarà amb una representació 
en el mateix Consell Rector. 

D’altra part, el desenvolupa-
ment d’una plataforma tecnològica 
amb continguts interactius i trans-
mèdia, així com els nous hàbits de 
consum mediàtic, obliguen a reno-
var les narratives audiovisuals. La 
supervivència dels nous mitjans 
audiovisuals públics valencians re-
querirà el respecte escrupolós als 
públics, com a receptors però tam-
bé com a creadors de discursos i 
produccions culturals. 

La complexitat en la represen-
tació de gènere, la diversitat de 
veus i la pluralitat de les expres-
sions afectivosexuals ja no poden 
ser cosa d’uns únics emissors ins-
titucionals. Ara tenim l’oportunitat 
d’apropiar-nos dels nous mitjans 
públics valencians des de la par-
ticipació pública. Òbviament hi 
caldrà imaginació, educació demo-
cràtica i mediàtica. Però també una 

bona dosi de rebel·lia que trenque 
inèrcies professionals i polítiques. 

Si no fem la televisió que volem, 
altres ens la faran, amb receptes 
potser renovades però amb els 
mateixos ingredients d’abans. 

Una societat compromesa amb 
la igualtat necessita uns mitjans 
de comunicació públics radical-
ment democràtics i coeducatius. 
Fer-los possibles també depén 
del compromís i la vitalitat del 
nostre teixit cívic i social.

Parlem de 
macromasclismes?

S egons dades del Banc 
Mundial sobre bretxa de 
gènere, en el quinquen-

ni 2010-2015 l’Estat espanyol ha 
retrocedit catorze llocs. En el 
rànquing mundial de paràmetres 
d’igualtat entre homes i dones, 
hem passat al lloc 28. Alhora, 
hi ha dades paleses que han de 
fer-nos refl exionar, com ara els 
estralls i les repercussions de la 
crisi econòmica en els nivells de 
pobresa i desigualtat i la seua 
bretxa de gènere. 

Enfront d’això, noves i velles 
violències aguaiten les dones, 
com els mal anomenats “ventres 
de lloguer” –per què no parlem 
d’úters?– i la gran demanda de 
prostitució, que situa aquest país 
al capdavant de la Unió Europea. 
Antics manaments per a temps 
nous. Demandes articulades com 
a “drets”, que fan referència al de 
sempre, a sexe i reproducció.

I mentrestant, pareix que el 
discurs feminista vol devaluar-se 
com a demodé o ocultar-se dar-
rere de les polítiques d’igualtat 
–en genèric, sense “cognom”–. 

Pareix que hi ha un gran interés 
a difuminar, o clarament a es-
borrar, les raons de l’existència 
del moviment feminista, les desi-
gualtats històriques entre homes 
i dones. 

Ho constate en molts àmbits i 
encara que el feminisme és fort 
hi ha una gran massa social que 
desconeix la teoria feminista i 
beu de fonts contaminades on 
es parla d’antagonismes i dispu-
tes de gènere, com si feminisme 
fóra l’antítesi de masclisme. Ara 
es parla de “micromasclismes”, 
de coses petites, ai, aquestes fe-
ministes! El masclisme és una 
cosa del passat, semblen dir. 
Està superat, són minúcies que 
sols són percebudes per perso-
nes de gran sensibilitat. 

Però hem d’insistir. Hem 
d’explicar el signifi cat del terme 
igualtat, perquè, a la que ens en-
cantem, ens amollen allò que la 
“igualtat és un frau”, que homes i 
dones som diferents... I cal tornar 
a dir , com argumenta la nostra 
mestra Elena Simón, que la dife-
rència és connatural, que naixem 
diferents, però que la diferència 
del bressol no justifi ca les desi-
gualtats de gènere, de capacitat, 
econòmiques, etc. Cal recordar 
que l’anhel d’igualtat té a veure 
amb el reconeixement de drets i 
oportunitats, però també amb el 

tracte igualitari. Parlem de drets 
humans. 

Doncs en això estem, parlant 
de micromasclismes mentre el 
capitalisme neoliberal campa a 
tot plaer de connivència amb el 
sistema patriarcal. Sí, el que his-
tòricament va traçar la ratlla de la 
desigualtat i l’opressió de la mei-
tat de la humanitat.

El desig del pare, el poder 
Cal, per això, parlar dels vells i els 
nous masclismes. Dels “macro-
masclismes” com la prostitució 
i els ventres de lloguer. Parlem 
de tràfi c de persones. Parlem de 
l’apropiació del cos de les dones, 
de la seua llibertat reproductiva 
i sexual. Dels suculents negocis 
i benefi cis. Llevem l’embolcall 
melós de solidaritat reproductiva 
i llibertat d’elecció. Més aïna es 
tracta d’un abús de la part pel tot, 
perquè el que està en qüestió és 
el desig del pare, el poder. Les do-
nes, una vegada més, sofreixen el 
manament de gènere: “biologia és 
destí”, Celia Amorós dixit.

Desmuntar el discurs neolibe-
ral serà difícil, però és una cosa 
necessària i urgent. Hi ha en joc 
molts interessos, també de ca-
ràcter polític. Parlem de negoci, 
de transaccions econòmiques, 
de PIB –la prostitució, juntament 
amb les drogues, en representen 

en 2015 el 4,5%– i de veus a fa-
vor de la legalització tant de la 
prostitució com dels ventres de 
lloguer.

No és permissible que els 
desitjos d’uns atempten contra 
els drets humans, els de tantes 
dones que són tractades i violen-
tades en una sort de nou discurs 
liberal de lliure elecció. Ens obli-
dem de la desigualtat econòmica 
i les situacions de necessitat? 
Què n’hi ha, de la formació i de 
l’accés al mercat de treball?

La desigualtat campa a tot pla-
er. Les lògiques del mercat –tot 
pot ser mercaderia i producte– 
han ocupat l’espai de l’ètica i els 
límits de la dignitat i integritat de 
les persones. Així que no hi ha 
equidistància possible: o accep-
tem que siguen les lògiques del 
mercat les que organitzen i fo-
namenten les nostres vides i so-
cietats o pensem col·lectivament 
quin és el llegat que desitgem per 
a les noves generacions. 

Pareix que hi ha 
un gran interés a 
difuminar, o clarament 
a esborrar, les raons 
de l’existència del 
moviment feminista, 
les desigualtats 
històriques entre 
homes i dones 

Aquella televisió 
va ser un referent 
de violència 
organitzacional i 
d’irresponsabilitat 
social

MARIA LOZANO ESTIVALIS 
Membre del Consell Rector de 
la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació

Una televisió coeducativa? 
Noves estratègies per a nous espais 
educomunicatius

JOSEFINA CARREÑO MONTOYA
Mestra, vocal de la Intersindical 
Valenciana en la Plataforma 
Feminista d’Alacant



PLANS D’IGUALTAT PER 
ALS DEPARTAMENTS DE LA 
GENERALITAT
La Generalitat valenciana ha aprovat el II 
Pla d’Igualtat dins del procés impulsat en 
les administracions públiques. La Conse-
lleria de Sanitat, per la seua banda, va pu-
blicar el pla a aplicar en el seu àmbit d’ac-
tuació. Les tres diputacions valencianes 
també han desenvolupat plans amb dife-
rents enfocaments. Mentre que a Castelló 
fan servir el projecte Compass, sorgit de la 
iniciativa Equal, a Alacant destaca la trans-
versalitat per a implementar l’elaboració 
de polítiques d’igualtat i a València s’ha 
posat l’accent en les oficines de promoció 
turística. Es tracta en tots els casos de me-
sures que pretenen remoure situacions, 
perjudicis, comportaments i pràctiques 
culturals, socials, laborals o qualsevol 
altra, que impedeixen a les dones assolir 
una situació real d’igualtat d’oportunitats. 
La legislació obliga les empreses públi-
ques, també les privades, a elaborar-ne.

MARIA BLASCO: LA CIÈNCIA 
ALLARGARÀ LA JOVENTUT
Retardar les malalties és l’objectiu d’un equip 
que treballa per a entendre i combatre les 
claus de l’envelliment. El grup està liderat 
per Maria Blasco (Alacant, 1965), una cientí-
fica especialitzada en els telòmers –les es-
tructures que protegeixen el nostre material 
genètic– i la telomerasa –l’enzim que s’encar-

LA PRESTACIÓ PER 
MATERNITAT, EXIMIDA  
DE L’IRPF 
Una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia (TSJ) de Madrid ha declarat que 
la prestació per maternitat que abona la 
Seguretat Social està exempta de l’IR-
PF. L’efecte de la sentència obri la porta 
perquè les contribuents que han cobrat 
la prestació per maternitat reclamen la 
devolució de l’impost abonat des de 2012, 
atés que el d’exercicis anteriors ha pres-
crit. Tot i que la sentència no estableix ju-
risprudència, és aconsellable que les per-
sones afectades formalitzen la reclamació 
–el termini per a reclamar 2012 finalitza 
el pròxim 30 de juny–, per no perdre els 
efectes beneficiosos que una futura con-
solidació de la doctrina oberta pel TSJ de 
Madrid puga produir. La reclamació l’han 
d’efectuar tant els subjectes pertanyents 
al règim de Seguretat Social com els mu-
tualistes de classes passives, ja que les 
raons són idèntiques.

‘INTERSINDICAL ÉS 
FEMINISTA’, DIU EL  
CONGRÉS ‘CREIXENT’
El IV Congrés d’Intersindical Valenciana, 
celebrat el novembre passat a Cullera, va 
aprovar per unanimitat la ponència ‘Inter-
sindical és feminista’ (http://intersindical.
org/dones), presentada per l’Àrea de Do-
nes. La ponència aposta per la continuïtat 
de l’àrea, assumeix el compromís en l’era-
dicació de les desigualtats de gènere en 
tots els àmbits, especialment el sindical, i 
planteja la necessitat d’eliminar totes les 
violències masclistes. La consolidació de 
l’àrea i la constitució en sectors on encara 
no n’hi ha, el compromís per la igualtat en 
l’organització i el reforçament dels lligams 
amb el moviment feminista, en particular 
la coordinació estreta amb l’Organització 
de Dones de la Confederació Intersindical, 
són eixos que palesen el compromís de ser 
feminista en totes les actuacions sindicals. 

SÍ A LA IDENTITAT 
TRANSSEXUAL EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS 
VALENCIANS
Ha començar el compte arrere per a acabat 
amb la discriminació que el col·lectiu trans-
sexual ha patit per la falta d’una normativa 
respectuosa i adequada. En aprovar-se la llei 
d’identitat de gènere, valorada favorablement 
pel Sindicat, tots els centres educatius valen-
cians respectaran la lliure elecció dels me-
nors per a decidir el nom amb què volen que 
s’adrecen a ells, així com la seua indumentà-
ria. El projecte de llei del Consell servirà per 
a “despatologitzar” la transsexualitat, consi-
derada una expressió més de la diversitat hu-
mana. Es garantirà un programa d’actuació, a 
través dels serveis socials, per a protegir les 
persones transsexuals. La Conselleria d’Edu-
cació ha desplegat un protocol d’actuació, 
amb mesures de suport a les famílies, cons-
cienciació a l’alumnat, inclusió de continguts, 
criteris indicadors d’avaluació en les diferents 
àrees o formació del professorat.  

A TARRAGONA, CONTRA ELS 
ASSASSINATS DE DONES
Convocades per organitzacions feministes i 
col·lectius socials, sobretot de Catalunya i el 
País Valencià, milers persones es van ma-
nifestar el 5 de novembre a Tarragona per 
a condemnar la violència masclista en tots 
els àmbits. Les participants, en la seua ma-
joria vestides de lila, exigien l’eradicació de 
les violències que afecten les dones en tots 
els àmbits de la vida. A pesar de la pluja, la 
mobilització va aconseguir que es visibilit-
zara una violència que es pateix, sobretot, 
en la intimitat. El manifest, llegit de manera 
coral al final de la marxa per representants 
de tot el territori, va exigir més implicació 
dels poders públics en la prevenció i l’eradi-
cació de la violència masclista. Un col·lectiu 
d’Andorra hi va denunciar que a l’Estat dels 
Pirineus l’avortament encara està prohibit.

UNA DIPUTADA RECLAMA 
EL DRET A L’ALLETAMENT EN 
ESPAIS PÚBLICS
La diputada valenciana Cristina Rodríguez va 
presentar, ara fa un any, una proposició no de 
llei per a “recoéixer el dret de les dones a alle-
tar els fills i filles en qualsevol espai públic”. 
En el seu escrit, la parlamentària de Compro-
mís denunciava “com a tracte discriminatori 
envers la dona l’impediment o la prohibició 
d’alletar en públic”. Rodríguez argumentava 
que “si donar el pit no ha sigut un assumpte 
públic fins ara és perquè no ho feien els ho-
mes”. El buit legal deixa les mares desprote-
gides davant actes de discriminació, alguns 
dels quals han sigut denunciats per les ma-
teixes mares i les associacions de suport a la 
lactància. L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), juntament amb UNICEF, van establir, 
l’any 1992, la Setmana Mundial de la Lactància 
Materna, que se celebra cada any de l’1 al 7 
d’agost.

LA BIBLIOTECA DE LA DONA 
TORNA AL CARRER NÀQUERA
La Biblioteca de la Dona, a València, ha tornat 
a l’emblemàtic edifici del carrer Nàquera, la 
seua primera seu després que el moviment 
feminista denunciara de manera insistent el 
seu trasllat al complex 9 d’Octubre. 
Especialitzada en temàtica de dona i gènere, 
ha funcionat de manera ininterrompuda du-
rant 25 anys. Centre de referència, general i 
pluralista, la Biblioteca de la Dona allotja una 
important base documental que ha contribuït 
a visibilitzar l’aportació de les dones a la lite-
ratura i la història, fonament de les polítiques 
d’igualtat en les administracions públiques. 
De manera inexplicable, la inauguració va 
passar desapercebuda per a una majoria de 
persones, col·lectius i entitats, que no en van 
ser informades, malgrat el seu suport a la 
Biblioteca de la Dona quan el govern del PP 
amenaçava de tancar-la.

UNA EXPOSICIÓ MOSTRA 
L’OBRA DE 450 ESCRIPTORES 
VALENCIANES 
L’exposició itinerant Nosaltres, les escrip-
tores. Valencianes en el temps presenta en 
un format didàctic l’obra literària en català, 
castellà, àrab i llatí de 453 dones valencia-
nes des del segle XV fins a l’actualitat. En el 
seu web http://escriptoresvalencianes.com 
s’explica la importància d’introduir la visió 
de gènere en els plans de lectura: “Intentem 
omplir el buit que ara mateix existeix en les 
històries de la literatura i en els currículums 
escolars”. 
Institucions i centres educatius poden sol·li-
citar l’accés als 14 plafons que conformen la 
mostra, amb una atenció especial a les au-
tores que escriuen en valencià, “perquè pa-
teixen una doble, i de vegades, triple invisibi-
lització: per raó de sexe, llengua i territori”. 
S’habilitarà un lloc web amb dades i referèn-
cies que s’incorporen a l’antologia inicial.

CAL DEROGAR LA LLEI DE 
MATERNITAT DE COTINO
Amb l’abstenció de C’s i el rebuig del PP, 
les Corts valencianes van aprovar l’estiu 
passat una proposició per a derogar la 
llei de protecció a la maternitat aprovada 
pel Consell en 2009. La norma, coneguda 
com a “llei Cotino”, en al·lusió al conse-
ller del PP que la va impulsar, havia sigut 
qualificada pels alguns crítics d’“ideolò-
gica, inoportuna, esperpèntica, absurda i 
sense contingut”. L’actual executiu valen-
cià considera, en canvi, que la maternitat 
és “un dret que ha de plasmar-se en de-
cisions lliures i responsables”. En el ma-
teix sentit, la presidenta de la Comissió 
d’Igualtat de les Corts, Llum Quiñonero, 
va destacar que la llei no servia a l’objec-
tiu de protegir la maternitat i va apostar 
per una legislació “que defenga els drets 
de les dones” i una maternitat desitjada 
perquè, segons va dir, “no es tracta de dur 
les dones cap a un part que no desitgen”.

CELIA JUAN, DE MARES I PARES 
DE FILLS LGTB, PREMI ANGIE 
SIMONIS 2016
El col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals 
i bisexuals Diversitat i la Universitat d’Ala-
cant van concedir al maig els premis Angie 
Simonis, en record de l’activista que va pre-
sidir l’entitat. Els guardons reconeixen la tra-
jectòria de persones, grups i institucions en 
favor de la igualtat i els drets de les persones 
LGTBI. Celia Juan, del col·lectiu Mares i Pa-
res de Fills LGTB i afiliada a STAS-Iv va rebre 
el premi pel suport que donen els familiars 
a les seues filles i fills. En paraules de Celia 
Juan, recollides en el calendari 2017 Temps 
de Dones, Dones en el Temps: “L’odi és el 
preu que paga el món per la llibertat de les 
persones. Quants cors de persones bones, 
de pares i mares, trencats de dolor! Un arc 
de Sant Martí d’energia per a totes elles.”

rega d’alllargar-los–, que des de 2011 
dirigeix el prestigiós Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
on col·laboren eminències científiques 
dels EUA o Alemanya. A partir de l’ex-
periència en el laboratori, la flamant 
doctora honoris causa per la Universitat 
d’Alacant i feminista convençuda asse-
gura que “la longevitat és modulable i 
es pot augmentar significativament; de 
fet, en ratolins s’ha aconseguit quasi 
duplicar i un ratolí és molt semblant a 
un humà, aconseguirem allargar la jo-
ventut i viure més”.

4 64 / MARÇ 2017

EXTRA 8 DE MARÇ / BREUS

4



564 / MARÇ 2017

EXTRA 8 DE MARÇ / ENTREVISTA

É s una corredora de fons de la causa 
feminista que conserva el somriure 
rebel i la mirada neta que l’han acom-

panyada en una vida viscuda a contra corrent: 
“A hores d’ara, no m’importa el que pensen o 
diguen de mi”.

La ingenuïtat adolescent i l’esperit insub-
mís de Llum Quiñonero (Alacant, 1954) la van 
implicar de manera precoç en les lluites con-
tra la dictadura. Ja en la Transició, va impul-
sar la creació del Grup de Dones d’Alacant, 
un dels pioners en el feminisme al País Va-
lencià. No oblidarà mai una nit de 1977 quan 
el cos de Miquel Grau, jove militant com ella 
del Moviment Comunista del País Valencià 
(MCPV) amb qui apegava cartells pel 9 d’Oc-
tubre, queia al seu costat ferit de mort per 
una rajola llançada per un feixista. 

A finals dels huitanta, després d’un intens 
període d’activisme social i polític esguitat 
de detencions policials es va traslladar a 
Madrid, on va exercir el periodisme en Marie 
Claire, Cambio 16, El Mundo i National Geogra-
phic, entre altres mitjans. 

De retorn a la terreta, s’ha bolcat en el 
seu compromís feminista en distintes inicia-
tives per a recuperar i difondre la memòria 
històrica de les perdedores de la guerra i el 
franquisme. 

Fa un parell d’anys, la seua vida va fer un 
nou tomb. Després de guanyar les eleccions 
primàries de Podem a Alacant i encapçalar 
la candidatura per aquesta circumscripció, 
va ser elegida diputada en les Corts valencia-
nes, on presideix la Comissió d’Igualtat.

Què fa una militant feminista en el 
parlament? 
Res de nou; tracte de fer el que feia abans 
al carrer. Arribar a les institucions és el de-
sig i la necessitat de la gent dels moviments 

populars. A la pressió de la mobilització l’ha 
d’acompanyar el treball institucional i, per 
a canviar les lleis, les dones hem d’assumir 
responsabilitats i dur les nostres idees als 
parlaments. 

Com viu això de ser parlamentària?
El que m’agrada més de tot açò és aprendre 
a escoltar l’altre, respectar el seu temps, 
treballar de manera respectuosa amb gent 
que sosté punts de vista molt oposats als 
teus i amb qui discrepes profundament. 
Passar algun temps per la institució parla-
mentària és un nou aprenentatge, sempre 
m’ha agradat viure intensament les coses 
que faig i em crec. 

Estan distanciats, el parlament i la 
societat?
Com a part de la societat, el parlament re-
produeix el masclisme més obvi i també el 
masclisme invisible, aquests micromas-
clismes que en realitat no són micro per-
què reflecteixen l’estructura profunda de 
la societat, el pensament que alguns tenen 
sobre les dones. 

Com recorda el seu procés de presa de 
consciència?
La meua és una família de dones, som cinc 
germans, un xic i quatre xiques. Després 
del xic, sóc la major de les quatre. De me-
nuda em disgustava molt haver de servir-li 
a la taula, en casa el meu germà no tenia 
cap responsabilitat.

Discutien?
Tenia una gran competència amb ell, era 
una baralla constant fins que un dia m’hi 
vaig plantar: “Si jo faig això, tu també ho has 
de fer. Si tu no ho fas, jo tampoc”. Aquesta 

actitud la vaig traure també al col·legi de 
monges i després a l’institut, era una líder 
natural. 

Això va ser abans d’entrar en política...
Sempre he tingut un gran entusiasme per 
viure i en aquells anys tot em resultava mera-
vellós. El món se’m feia més gran i més inte-
ressant, cada volta m’entusiasmava més amb 
el que descobria. Fins que no vaig entrar a la 
universitat no em vaig assabentar que vivíem 
en una dictadura, no tenia ni idea. Fixa’t si era 
ingènua que només arribar-hi em van detin-
dre, sense saber ben bé per què.

Descobreix el feminisme des de l’activisme 
social i polític.
Em vaig matricular per a estudiar Histò-
ria i el primer any ja em van expulsar de la 
universitat. M’acusaven de comunista, però 
jo desconeixia el que significava ser comu-
nista. Aquella expulsió em va vindre bé, em 
prohibien anar a classe però els professors 
em deixaven presentar-me als exàmens, 
disposava de molt de temps lliure per des-
cobrir què passava en el món, que m’era 
desconegut. 

Què feia?
Acudia a tot el que es movia, em vaig ficar 
en grups de teatre i prompte em vaig inte-
ressar pel feminisme. A la llibreria Set i Mig, 
on treballava, ens arribaven publicacions fe-
ministes, llibres sobre el patriarcat, jo m’ho 
papava tot. També veia com als Estats Units 
les dones que reclamaven llibertat es lle-
vaven els sostenidors...  Això em semblava 
meravellós: feminisme, llibertat i sexualitat 
anaven juntes. La meua sensibilització sobre 
aquests temes es va anar forjant en un pro-
cés natural. 

Què ha fet el moviment feminista des de 
llavors? 
La lluita de les dones ha mogut l’estruc-
tura de fons de la societat. Fa trenta anys, 
les ames de casa no cobraven un sou, so-
lucionaven un problema a l’Estat i quan les 
feministes ho denunciàvem ningú no ho 
entenia. Ara quasi ningú diu això que “ma 
mare no treballa”, gràcies al moviment i a 
la presència de les dones en les instituci-
ons, almenys això no es pot dir gratuïta-
ment. “Aquesta dona no cobra, però treba-
lla”. Però el reconeixement per l’ONU dels 
drets de les dones com a drets humans és 
una cosa recent, hem avançat però cal un 
canvi més profund.

Com veu la gent jove que s’incorpora al 
moviment? 
Les feministes joves són més lliures, tenen 
una mirada que ho qüestiona tot, han nas-
cut en un estat de dret. Quan arriba el 15-
M, veuen que hi ha coses que no funcionen 
i s’enfronten a la injustícia, ho tenen molt 
clar. Parlen de tot, del dret a l’ús del propi 
cos, d’anar lliurement pel carrer, del dret 
a l’avortament, de la bretxa salarial o dels 
privilegis de l’Església. 

Fins ara, la resposta més contundent a la 
presidència de Trump l’han protagonitzada 
precisament les dones.
Qui anava a dir-nos que milions de dones 
nord-americanes de tots els colors i de to-
tes les edats eixirien al carrer a defendre 
la Constitució dels EUA i els seus drets. La 
resposta que han donat les dones des del 
primer moment ha estat a l’altura del que 
simbolitza aquest dèspota, un personatge 
que ens mostra la pitjor cara del neocapi-
talisme i que representa la trivialització to-
tal de la política. El malvat del tebeo està 
al capdavant del país més poderós del món.

Què li agradaria aconseguir en acabar la 
legislatura?
No sóc ambiciosa, només pretenc estar 
satisfeta amb el que he sigut capaç de fer. 
Estic contenta per a seguir aprenent, per 
trobar-li sentit al que faig, per tractar de 
visibilitzar les lluites i canviar la forma de 
fer política. No oblide que estic ací per a 
defendre els drets de la gent. Hi ha un mas-
clisme que no cessa, però seguim avançant, 
la lluita continua. 

Llum Quiñonero, presidenta de la Comissió d’Igualtat de les Corts valencianes

“El Parlament reprodueix el masclisme 
de la societat”

Memòria de les 
perdedores

Llum Quiñonero 
ha dirigit el do-
cumental Muje-
res del 36 (TVE, 
1999) i és auto-
ra de Nosotras 
que perdimos la 
paz (Foca/Akal, 
2005), treballs 
que rescaten la 
veu i la història 

de dones que van viure el terror de la 
Guerra Civil i la postguerra al costat 
dels qui la van perdre. Són relats de 
presó, exili, coratge, amors perduts i 
retrobats, dolor i lluita de dones enmig 
d’una guerra les tragèdies i misèries de 
la qual van ser silenciades per quaranta 
anys de franquisme i d’exili interior. 

El llibre amb el DVD –exhaurit en lli-
breries– pot sol·licitar-se al bloc de l’au-
tora: http://www.llumquinonero.es

FOTO: Amadeu Sanz

RAFA MIRALLES



VA FALTAR NIEVES SIMÓN, 
FUNDADORA DEL FEMINARI 
El 27 d’octubre moria Nieves Simón, una de 
les fundadores del Feminari d’Alacant, grup 
de referència en la refl exió feminista. Nascu-
da en 1943, Simón havia treballat com a locu-
tora de ràdio ens els anys setanta i vuitanta 
alhora que desplegava, amb el seu fi ll, tas-
ques d’estudi, formació, tallers i programes 
europeus en coeducació, gènere i igualtat. 
El Feminari és un col·lectiu de llarga trajec-
tòria que va començar a nodrir-se amb do-
cuments procedents de Suècia, aportats per 
Bitte Nordström. Fora de l’àmbit acadèmic, 
aquest fòrum va ser pioner amb els cursos 
d’estiu a Benidorm sobre Dona i Feminisme 
de la Universitat d’Alacant. 
Amb paraules de la pròpia Nieves Simón, 
que es va incorporar de manera tardana al 
moviment, “el feminisme és un compromís 
per tota la vida”. 

LES LLETRES CATALANES 
PREMIEN ISABEL-CLARA SIMÓ
El 49è Premi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes 2017 que atorga Òmnium Cultural va 
distingir l’autora d’Alcoi, cinquena dona a 
qui es reconeix la seua tenacitat i trajec-
tòria literària. Amb més de 50 llibres pu-
blicats, com la novel·la Júlia, ambientada 
en la revolució industrial del seu poble, 
Simó va aprendre a no mossegar-se la 
llengua pel que fa a la llibertat, els drets 
de la infantesa o la situació de les dones. 
Compromesa políticament, va dir en una 
ocasió que tenia ganes de deixar de ser in-
dependentista: “Això voldrà dir que he vist 
la independència dels Països Catalans”. El 
seu feminisme militant també ha quedat 
ben palés: “A casa nostra no m’imagino un 
escriptor de talent sent un masclista. Fa 
un segle sí. Ara, no”. Abans d’ella només 
havien guanyat el guardó Mercè Rodoreda, 
Teresa Pàmies, Montserrat Abelló i Maria 
Antònia Oliver.

UN ANY DE PROTESTES CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
En tot el món, una de cada tres dones és víctima de la violència masclista. Una de cada 
tres amb problemes de salut o amb diversitats funcionals pateix violència física o sexual 
pel seu company sentimental. Sis dones són assassinades cada dia a Mèxic. A l’Estat es-
panyol, en moren setanta cada any a mans de les seues parelles o exparelles. A l’Argen-
tina, es registren cada any 200 assassinats masclistes. Són xifres de les Nacions Unides, 
dades brutals d’una violència que sembla no acabar mai. En 2016, el moviment feminista 
internacional va tornar a denunciar els assassinats masclistes. A l’abril, les feministes 
mexicanes es manifestaven en unes trenta ciutats. La brutal agressió sexual, tortura i 
assassinat de Lucía, una jove de 16 anys, també va ser motiu per a convocar a l’octubre a 
l’Argentina i Xile massives mobilitzacions de protesta. 

PERMISOS IGUALS I 
INTRANSFERIBLES PER A 
TOTES (I TOTS)
Intersindical ha aconseguit que l’Acord 
de Legislatura incloga l’experiment de 
l’Ajuntament de Reykjavik sobre permi-
sos de paternitat realitzat ara fa uns vint 
anys, una iniciativa que va provocar el 
canvi legislatiu. A Islàndia, tant la mare 
com el pare –o l’altre progenitor– gau-
deixen de cinc mesos de permís retri-
buït, a més de dos més de transferibles. 
En compte de demanar permisos més 
llargs, la Intersindical planteja repetir 
l’experiment islandés perquè “volem els 
mateixos drets per a totes les persones 
treballadores, no solament les del sec-
tor públic. Si l’experiment ací és també 
exitós, la causa dels permisos iguals i 
intransferibles per naixement i adopció 
rebrà un impuls molt important”. Més 
informació:http://igualeseintransferibles.
org (“A les dures i les madures. Homes is-
landesos de permís de paternitat”).

EL DOBLE RISC DE SER DONA 
REFUGIADA
Ser dona és motiu per a patir violències en 
tots els àmbits. Ser dona i refugiada és tin-
dre doble risc de patir-ne. En els confl ictes 
armats i els desplaçaments forçats, les do-
nes i les seues criatures es veuen obligades 
a deixar la família, la llar, l’escola, el seu 
món. S’exposen a violència sexual, matri-
monis precoços, embarassos no desitjats o 
avortaments clandestins. Són víctimes de 
tràfi c per a l’explotació sexual o laboral, al 
“servei domèstic”. Hi ha xiquetes obliga-
des a casar-se o prostituir-se, segrestades, 
maltractades, empobrides.
Dels 4,4 milions de persones refugiades siri-
anes, més de la meitat són dones i xiquetes. 
Segons l’ONU, les seues necessitats i vul-
nerabilitat són secundàries per a planifi car 
i implementar els programes de suport i in-
tervenció. El dret a una vida sense violències 
masclistes és un dret humà. De totes, sense 
distinció.

RÚSSIA DESPENALITZA LA 
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
A Rússia, pegar a un fi ll, a la dona o als avis 
no serà delicte si els fets es produeixen una 
volta a l’any. Promoguda per quatre legislado-
res de Rússia Unida, el partit de Vladímir Pu-
tin, la Duma ha aprovat un projecte de llei que 
diu que les agressions físiques no són delicte, 
“sempre que no causen dany a la salut de la 
víctima”. Si l’agressor torna a agredir el ma-
teix familiar podria ser processat i empreso-
nat, només si la víctima demostra els fets, ja 
que la justícia no hi actuarà d’ofi ci. El Ministeri 
d’Interior rus va admetre en 2008 que cada 
any 12.000 i 14.000 dones són mortes per 
les seues parelles. Es calcula que un 90% de 
les denúncies per aquests fets no arriben als 
tribunals, degut al fet que la complexitat del 
procediment i al fet que, molt sovint, l’agres-
sor pertany al mateix l’entorn de la víctima. 

LES PENSIONS DISCRIMINEN 
MÉS ENCARA LES DONES 
VALENCIANES  
Al País Valencià, la bretxa entre les pensi-
ons de dones i homes és encara superior a 
la mitjana estatal, uns 450 euros. La pensió 
mitjana de la jubilació dels homes s’acosta 
als 1.200 euros mensuals, mentre que les 
dones perceben uns 750 euros. Al llarg de la 
seua vida laboral les dones perceben salaris, 
en llocs d’idèntica responsabilitat, un 20% 
inferiors als dels seus companys homes. 
Treballs domèstics, hostaleria, magatzems 
de fruites o menjadors escolars, sectors 
amb mà d’obra predominantment femenina, 
solen aplicar contractes de jornada reduïda, 
que repercuteixen negativament en el còm-
put de les pensions. És impossible que una 
treballadora amb un contracte de mitja jor-
nada puga cotitzar un temps sufi cient per-
què, a l’hora de jubilar-se, la seua pensió no 
quede penalitzada.

LA INTERSINDICAL, EN EL 
CONGRÉS ‘NOUS USOS DEL 
TEMPS’   
El canvi del sistema social ha de prioritzar el 
benestar de les persones: retornar al món 
laboral les persones expulsades, garantir 
plantilles estables, disposar de serveis pú-
blics justos i solidaris, reduir i fl exibilitzar 
la jornada laboral, amb millors condicions 
de treball. El congrés “Nous usos del temps 
per a la inclusió i la cohesió social”, celebrat 
al novembre a Vila-real, va refl exionar sobre 
els reptes que afronta la societat per un canvi 
social que permeta una major cohesió, inclu-
sivitat i igualtat de gènere. Les conclusions 
del congrés, en el qual va participar Intersin-
dical Valenciana, seran la base de l’anome-
nada Estratègia valenciana de nous usos del 
temps i coresponsabilitat, dins del Pla Valen-
cià d’Inclusió i Cohesió Social. Més informa-
ció: http://blogs.uji.es/noususosdeltemps/

PREMIS CLUB DE LAS 25 
ALS VALORS FEMINISTES
Noelia Landete, Loreto Carrera i Macu 
Gimeno, responsable de l’Àrea de Dones 
d’Intersindical Valenciana fi ns al novem-
bre, van ser les guardonades pel Club 
de las 25 en 2016 per coordinar la mani-
festació del 7-N i aquest moviment que 
aglutina multitud d’associacions i dones 
feministes. Els Premis, que pretenen 
visibilitzar la història de les dones i els 
valors feministes, també van guardonar 
el compromís de Carmen Hernández (ci-
rurgiana), Rocío Mora (activista antitrac-
ta), Elena Carrascal (periodista), Almude-
na Grandes (escriptora), Angeles Flórez 
(guerrillera), Paloma Navares (artista), 
Pepa Bueno (periodista), Terele Pávez (ac-
triu) i Estrella Morente (cantant i actriu). 
Els guardons a les polítiques van corres-
pondre a Irene Montero (Podemos), Án-
geles Alvárez (PSOE) i Susana López (IU).
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MACU GIMENO DEIXA 
LA RESPONSABILITAT 
DE L’ÀREA DE DONES 
EN LA INTERSINDICAL 
VALENCIANA
Després de 12 anys al capdavant de l’Àrea 
de Dones, els quatre primers en STAS i la 
resta en la Intersindical Valenciana, Macu 
Gimeno Mengual s’ha reincorporat al seu 
lloc de treball, en la Unitat d’Igualtat de 
la Conselleria d’Economia Sostenible. En 
aquest temps, ha ocupat distintes respon-
sabilitats en l’organització, en les secreta-
ries d’Organització i de la Dona. Ha defés 
la causa de la igualtat en innombrables 
intervencions públiques, plataformes i 
mobilitzacions, també coordinant distintes 
publicacions. En l’últim Congrés de la In-
tersindical, que va aprovar per unanimitat 
la primera ponència de l’Àrea de Dones, 
Macu Gimeno va rebre un càlid i emotiu 
reconeixement de totes les persones as-
sistents pel seu compromís sindical i fe-
minista.
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FIGURAS OCULTAS 
DIRECTOR: Theodore Melfi 
REPART: Taray P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monae, Kevin Cos-
tner, Jim Parsons, Kirsten Dunst, 
Aldis Hodge, Mahershala Ali
GUIÓ: Allison Schoroeder (adaptació 
del llibre homònim de Margot Lee 
Shetlerly)
FOTOGRAFIA: Mandy Walker  
PAÍS: EUA, 2016
GÉNERE: Comèdia dramàtica. Biopic

Les fi gures ocultes a les quals es 
refereix el títol de la pel·lícula de 
Theodore Melfi  són, de manera ge-
nèrica, aquestes dones –negres i 
blanques– que treballaven anòni-
mament com a calculadores huma-

nes en les dependències de la NASA 
en la primera dècada dels anys sei-
xanta, abans de la revolució infor-
màtica. Matemàtiques, totes elles, 
que treballaven en dependències 
diferents per causa de les lleis de 
segregació racial, comprovant i ra-
tifi cant els complexos i inacabables 
càlculs que els enginyers no podien 
desenvolupar.

Però de manera particular i 
concreta el fi lm se centra en la 
vida professional de tres excepci-
onals matemàtiques afroamerica-
nes: Katherine Johnson, Dorothy 
Vaughn i Mary Jackson, interpre-
tades respectivament per Taraji P. 
Henson, Olivia Spencer i Janelle 
Monáe. Tres matemàtiques que 
van lluitar, des de l’handicap de 

ser dones i negres, perquè el seu 
treball fóra visible i imprescindi-
ble als programes espacials i en 
el progrés de l’aeronàutica nord-
americana. 

Si hi ha un aspecte cinematogrà-
fi c interessant en Figuras ocultas és, 
principalment, com se situa la nar-
ració en el procés de les tres prota-
gonistes, perquè el seu treball fóra 
valorat pels enginyers, directius i 
astronautes de la NASA. 

Figuras ocultas mostra com 
aquestes dones aconsegueixen, a 
través d’una posició laboral raci-
onal, intel·ligent, discreta i alhora 
plena de passió cap a la ciència, 
desarticular els prejudicis i perjudi-
cis que els seus companys –homes 
blancs– tenien cap al seu treball i a 

elles pel fet de ser dones i, a més, 
negres. 

La intenció d’aquesta producció 
va més enllà de visibilitzar la invisi-
bilitat de tres persones excepcionals 
que van ser reconegudes no només 
per la història científi ca, sinó també 
pel seu país que els va retre múlti-
ples homenatges, com es fa constar 
en l’epíleg de la pel·lícula. 

La intenció de Figuras ocultas, 
i ací resideix sobretot el seu inte-
rès, és narrar la dignitat que habita 
en aquestes tres dones per a, des 
d’aquest estar digne i sense supèr-
bia, aconseguir fer-se visibles en un 
conglomerat de fi gures ocultes com 
el que constituïen les  dones calcu-
ladores a la NASA de l’inici de l’era 
espacial.

LIDIA FALCÓN
El honor de dios
El Viejo Topo, Barcelona 2016

Una nit de 1983 els militants d’ETA 
José Antonio Lasa i Juan Ignacio 
Zabala van desaparèixer de Baio-
na, on residien. En aquesta novel·la 
quatre dones  –una advocada, una 
periodista, una activista i una ama 
de casa– persegueixen els culpa-
bles. Esdeveniments mai desvelats 
es descriuen amb  claredat i cruesa 
en un relat en el qual queda al des-
cobert qui és el déu que regeix les 
destinacions de l’estat.

NURIA VARELA
Cansadas. Una reacción feminista 
frente a la nueva misogínia 
Ediciones B, Barcelona 2017

L’autora evidencia les noves i subtils 
formes del patriarcat, noves mani-
festacions de sexisme i de misogí-
nia. “Resulta quasi impossible, ens 
diu Nuria Varela,  canviar actituds i 
valors en un cos esgotat per la do-
ble i triple jornada... per l’exigèn-
cia del mite de la bellesa i l’eterna 
joventut... Ens hem fet majors i no 
ens agrada el que veiem. És temps 
de la nostra pròpia reacció”.

ERNEST CAÑADA 
Las que limpian los hoteles. Historias 
ocultes de precariedad laboral 
Icaria, Barcelona 2015

Les cambreres de pis són pràcti-
cament invisibles per a la majoria. 
Aquest llibre pretén dignifi car les se-
ues condicions laborals i enfortir el 
seu apoderament. Durant la crisi eco-
nòmica el seu treball s’ha precaritzat 
més, les condicions de contractació 
s’han deteriorat i la càrrega de treball 
posa en risc la seua salut física i psí-
quica.

ESPERANÇA COSTA
Rosa Solbes, el periodisme insurgent 
Austrohongaresa, 2016

Durant la Transició, al País Valen-
cià un altre periodisme va ser pos-
sible. La biografi a de Rosa Solbes, 
dona emblemàtica de la generació 
de la Transició, serveix per a res-
catar articles que ens mostren el 
seu coratge i compromís profes-
sional i cívic. La seua rúbrica en 
distints mitjans està en moltes 
peces periodístiques imprescindi-
bles per a entendre aquells temps 
convulsos. 

JUNE FERNÁNDEZ 
10 ingobernables. Historias de 
transgresión y rebeldía 
Libros del K.O., Madrid 2016

Periodista, formadora en comuni-
cació i gènere i directora de la re-
vista feminista –digital i impresa– 
Píkara Magazine, June Fernández 
reuneix ací deu històries de gent 
que es nega a encabir-se en l’ab-
surd model de normalitat: celebra 
les diversitats, critica mandats 
socials, estètics i sexuals, trenca 
tabús i reivindica el dret a viure en 
llibertat i a complicar-se la vida. 

HEM LLEGIT

EN PANTALLA

EN LA XARXA

   Calendari de les dones 
2017. Creadores de canvis 
socials
http://intersindical.org/dones/
calendari_dones

   Cultura inquieta. ¿Y si en-
señamos las niñas a ser valien-
tes en vez de ser perfectes? Si 
ensenyem a les xiquetes a ser 
valentes en compte de ser per-
fectes? 
http://culturainquieta.com/ 

   Unitats didàctiques sobre 
el 8 de Març
http://intersindical.org/docs/
Activitats_8_mar_2017.pdf

   Entrevista a Moira Weigel, 
autora de Labor for Love: “Hay 
que abolir el género. La revolu-
ción sexual de los 60 se limitó a 
destruir normas”
http://ctxt.es/ 

   Ciència amb perspectiva de 
gènere. Monogràfi c SheScien-
ce de la revista Mètode de la 
Universitat de València
http://metode.cat/revista/shes-
cience

   La meitat de la humanitat, 
la meitat de la investigació 
(ciència/gènere/sexe). Revista 
Contexto y Acción
http://ctxt.es

   Píndoles audiovisuals per a la 
prevenció de la violència de gènere 
i la visibilització d’estereotips i 
missatges sexistes (Universitat de 
València) 
https://www.youtube.com/playlist?lis-
t=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhr-
PdGNyjyEF

   Las Kellys, associació autò-
noma de cambreres de pis que 
aposta per l’autoorganització
https://laskellys.wordpress.com/
manifi esto/

   Dones amb passió per les 
estrelles. Diari Ara Suplement 
Ciència
http://m.ara.cat/suplements/
ciencia/Dones-passio-estre-
lles_0_1740425991.html

   Històries de micromasclis-
mes: Rosa Mª Calaf, Eva Amaral, 
Maria Blasco, Teresa Rodríguez, 
Cristina Cifuentes...
http://www.eldiario.es/micromac-
hismos/

Tres dones dignes
BEGOÑA SILES OJEDA
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D urant anys semblava que les 
grans mobilitzacions de dones 
eren una cosa del passat, almenys 
en aquesta part del món que ano-

menem Occident. Entre els anys seixanta i 
els huitanta del segle XX les dones havien 
omplit els carrers per a aconseguir lleis 
que els garantiren uns drets que, aconse-
guits, havien permés estendre el feminis-
me a tots els àmbits, des de la llar fins a 
les escoles i els instituts, des dels centres 
de treball fins a la producció cultural. Però 
en realitat aquests drets mai no van acabar 
de traduir-se en lleis, menys encara en po-
lítiques i pressupostos. Sempre hi va haver 

protestes al carrer, però sense la massivi-
tat i l’impacte social d’anys anteriors.

Des de fa algun temps, això està can-
viant. A la frustració i la ràbia pels canvis 
que haurien d’haver-se produït i no arriben 
–especialment els referents a les violències 
masclistes– s’hi afig una ona de dretanitza-
ció i ultradretanització que recorre Europa 
i les Amèriques, i que s’ha traduït en atacs 
a drets ja conquistats per les dones i pels 
moviments LGTBI. 

Per això han tornat les grans mobilitza-
cions. I l’Estat espanyol no ha estat alié a 
aquesta dinàmica. La resposta massiva a 
l’atac al dret a l’avortament que representa-
va la llei Gallardón, i que va acabar amb una 
victòria del moviment, va suposar un canvi de 
cicle que ha tingut continuïtat amb les mani-
festacions del 7-N a Madrid, i després a Vi-
tòria i a Tarragona. Però n’hi ha molts altres 
exemples: la vaga de dones a Polònia contra 
la prohibició de l’avortament que va acon-
seguir la retirada del projecte; les vagues i 
manifestacions de dones a l’Amèrica Llatina, 
unides contra la violència masclista amb el 
lema “Ni una menos”; o la gran manifestació 
de dones del novembre passat a Itàlia amb el 
mateix lema.

Tornen les mobilitzacions 
En aquest retorn a les grans mobilitzacions 
de dones, les realitzades el 21 de gener 
després de la presa de possessió de Trump 
marquen una important fita. La quantitat 
de participants i l’extensió de la convo-
catòria van ser excepcionals. Als EUA les 
manifestacions –Washington, Los Angeles, 
New York, Chicago, Boston i centenars de 
poblacions– van estar entre les més nom-
broses de la història. Alhora, en moltes 
altres ciutats dels diferents continents es 
van realitzar manifestacions o concentraci-
ons, en molts casos també amb una gran 
participació. En total hi va haver 670 mani-
festacions i concentracions que van reunir 
milions de persones.

Es tractava d’una convocatòria feminis-
ta, però va ser molt més que una manifes-
tació feminista, tant pel que fa a la seua 
composició com pel seu contingut. En les 
manifestacions dels EUA les dones eren 
majoria però també hi havia una propor-
ció significativa d’homes. Les reivindica-
cions feministes van estar molt presents 
en les pancartes amb consignes que de-
fenien l’autonomia de les dones: “El meu 

cos, la meua decisió, trau les teues lleis 
de la meua vagina”. Però també amb al-
tres formes imaginatives, com els barrets 
rosa amb orelles de gat –que fa un joc de 
paraules entre pussyhats, els barrets de 
gata, i grab the pussy, l’expressió despec-
tiva que Trump havia emprat presumint de 
tocar els genitals de les dones sense el seu 
consentiment– que mostraven el rebuig a 
un president que es vanava d’agredir sexu-
alment dones. 

Però aquestes marxes també van mobi-
litzar altres sectors que s’oposen als atacs 
de Trump als drets dels migrants, de les 
persones negres i al medi ambient. Aques-
tes protestes s’hi expressaven en consig-
nes com: Refugiats benvinguts, La immi-
gració il·legal va començar en 1492, Flint 
necessita aigua neta o Black Lives Matter 
(La vida dels negres és important), entre 
altres.

Com va ser possible una mobilització 
tan reeixida? Evidentment hi havia una 
condició que la feia possible: Trump havia 
aconseguit cabrejar molta gent. Però l’èxit 
de la convocatòria s’explica perquè aques-
ta gent, que tenia diferents raons per a 
protestar, va eixir junta al carrer. I això va 
ser possible gràcies al fet que l’organitza-
ció –que va seguir un model més semblant 
al 15-M i els Occupy que al tradicional del 
feminisme– va buscar la inclusió, com va 
quedar de manifest en la diversitat ètnica 
i ideològica de les coorganitzadores o, a 
Washington, en la varietat de les oradores, 
com ara Gloria Steinem o Angela Davis, 
juntament amb actrius blanques i víctimes 
negres de la violència policial.

La gran mobilització del 21 de gener ha 
servit per a iniciar un camí. Des que Trump 
va signar l’ordre que prohibia l’entrada als 
EUA de persones de set països de majoria 
musulmana i suspenia l’entrada de per-
sones refugiades s’han succeït accions 

espontànies en els llocs més inesperats: 
davant de jutjats, en hotels Trump, en ter-
minals d’aeroports...

Hi ha per davant molts dies d’administra-
ció Trump, però també de govern Rajoy, de 
Putin i de molts altres que governen o que 
poden començar a governar en els propers 
mesos. Per a respondre a tot això cal tindre 
molt en compte dues lliçons de la reeixida 
mobilització anti-Trump.

Feminisme de majories
La primera, unir forces. Cal un feminis-
me per a la majoria de les dones, les tre-
balladores, les aturades, les majors, les 
immigrades... Un feminisme que tinga en 
compte les violències masclistes i els drets 
reproductius però també els drets humans, 
laborals i socials, el canvi climàtic i tantes 
altres qüestions que també afecten les do-
nes i els seus aliats.

La segona, internacionalitzar les lluites. 
Les accions del 21 de gener van ser tan 
importants fora dels EUA perquè reunien 
tres vessants: la solidaritat amb les do-
nes nord-americanes que poden patir els 
atacs de Trump, la defensa pròpia davant 
l’ofensiva de Trump en l’escenari mundial, i 
la consciència que Trump forma part d’una 
ona d’ultradretanització que pot traduir-se, 
en molts països, en atacs greus contra els 
drets de les dones. 

És aquesta consciència de formar part 
d’una mateixa cosa la que es manifesta 
en cada mobilització feminista internaci-
onal. Ara mateix hi ha convocat l’Aturada 
de Dones pel 8 de Març contra la Violència 
Masclista, una crida sorgida de la mobilit-
zació “Ni una menos en Argentina” i a la qual 
s’estan adherint grups feministes de tot ar-
reu, com ara el moviment que va convocar 
a Itàlia la gran manifestació del novembre, 
i que també ha adoptat el lema de les dones 
argentines.

Gloria Marín
Feminista i membre del 
Consell Assessor de Viento Sur

1.459 dies de 
resistència
“Aquesta és una marxa de dones que 
representa la promesa del feminisme 
contra els poders nefasts de la violèn-
cia de l’estat. És un feminisme inclu-
siu i transversal que ens crida a totes 
a unir-nos a la resistència enfront del 
racisme, la islamofòbia, l’antisemitis-
me, la misogínia, l’explotació capitalis-
ta (...) Els propers 1.459 dies de l’admi-
nistració de Trump seran 1.459 dies de 
resistència: resistència en les bases, 
resistència en les aules, resistència en 
el treball, resistència en el nostre art i 
en la nostra música”. Angela Davis, en 
la Marxa de Washington

DONES  
contra   
TRUMP

DONES  
contra   

La Marxa de Dones de Washington, el 21 de gener




