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8M
una gran vaga per
a aturar el món
La revolució
serà feminista
o no serà

Des del 9 de març del 2017,
el moviment feminista s’ha
reunit per a coordinar i impulsar una vaga feminista
internacional de 24 hores
que supere la de l’any passat. Aturar el món: aquest és l’objectiu. La vaga del 8 de Març posa el focus en la importància
del paper de les dones en el món i en la repressió que el
patriarcat exerceix especialment sobre nosaltres. Una vaga
feminista que conjuga totes les vessants de la vida: treball,
consum, estudis, cures.
L’experiència ens ha ensenyat molt i el moviment ha intensificat l’organització i la difusió per a garantir que enguany la vaga siga un èxit. En 2017, a l’Estat espanyol, l’aturada internacional de dones va ser convocada en solitari per
la Confederació Intersindical. Al País Valencià, també va
ser la Intersindical la que donà cobertura a les treballadores. Els obstacles van ser importants, sobretot la intoxica-

Em declare
insubmissa

ció d’algunes organitzacions i el silenci còmplice dels grans
mitjans de comunicació. Tot i això, la convocatòria va ser
estesa des de les xarxes socials, que van fer córrer les notícies i les imatges de dones en lluita per tot el món. Les dones
havíem guanyat la batalla mediàtica al patriarcat.
Dues assemblees estatals i desenes d’assemblees a casa
nostra –de país, de comarca, de ciutat, de barri– han teixit
sinèrgies entre dones, grups, col·lectius, associacions, plataformes, coordinadores i organitzacions sindicals. Aquest
gran treball conjunt que va fent-se des de fa mesos, amb accions a xicoteta i a gran escala, tindrà el moment culminant
aquest 8 de Març, quan més cinquanta països d’arreu del
món participen en la vaga feminista.
Com a organització feminista, Intersindical Valenciana,
hi representarà novament un paper fonamental: donar suport inequívoc a la mobilització de les dones i oferir empara
sindical a les seues reivindicacions. La revolució serà feminista o no serà.
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OPINIÓ
EDITORIAL

Una violència que val per tres

Q

ue les dones pateixen violència és una obvietat. La
major part de la societat
n’és conscient. El que potser s’escapa a la majoria és que la violència no és només que et maltracten, t’assetgen, et violen o el maten.
La violència masclista, per desgràcia,
és molt més que tot això.
Les xifres de 2017 d’aquesta violència més òbvia posen els pèls de
punta. A l’Estat, 85 persones assassinades: 79 dones i xiquetes i 6 xiquets,
i una violació cada 8 hores. Les agressions reals no tenen còmput, ja que
només sabem aquelles que apleguen
a ser denunciades, més d’11.300, no-

més al País Valencià. I això és només
la punta de l’iceberg: l’expressió màxima de com el patriarcat continua

Hi ha molts fets
rellevants que
evidencien que el
masclisme, a més
de manifestar-se
amb una violència
directa, està
present de manera
institucionalitzada

violentant les dones, en totes les vessants, durant tota la vida.
Hi ha molts fets rellevants que
evidencien que el masclisme, a més
de manifestar-se amb una violència
directa, està present de manera institucionalitzada: el judici i el tractament informatiu que s’ha donat a
“La manada”, als assassinats de Diana Quer, Jessyca i a un massa llarg
etcètera. Són fets que mostren com
justícia i mitjans de comunicació
segueixen tractant les dones, molt
particularment les que pateixen violència masclista.
El cas de Juana Rivas, incriminada
per haver segrestat els seus dos fills per-

què se’ls havia emportat de la llar familiar, és paradigmàtic. Durant l’estiu,
vam contemplar amb estupor i indig-

El cas de Juana Rivas
il·lustra de manera
eloqüent, en ple segle
XXI, l’acarnissament del
patriarcat –per partida
triple: agressions
físiques, manipulació
informativa i persecució
judicial–

Notes crítiques al Pacte estatal contra la violència de gènere

Un acord fora de l’agenda política?
MACU GIMENO MENGUAL

S

i amb l’aprovació de la Llei
integral contra la violència de
gènere (LIVG) es va posar en
l’espai públic la violència patida per
les dones en la intimitat de les seues
llars –on els marits eren amos i senyors de les seues vides– 13 anys més
tard, amb una mitjana de 70 dones
assassinades cada any, veu la llum el
primer Pacte estatal contra la violència de gènere.
Sense comptar amb les organitzacions de dones i feministes, ratificat de forma unànime pel Senat al
setembre, el Pacte estatal contra la
violència de gènere no és més que un
consens de mínims. Queden per resoldre molts interrogants sobre qüestions clau: la inclusió d’altres formes
de violència masclista fora de l’àmbit
de la parella o la consideració de víc-

times de les mares de criatures assassinades pel maltractador. Hi ha moltes imprecisions, pocs compromisos
i un pressupost insuficient que en
aquests moments està desaparegut.

El Pacte estatal contra
la violència de gènere no
és més que un consens
de mínims
Moltes de les mesures, sobretot
la part de sensibilització i prevenció, són un recordatori de parts de la
LIVG que mai no es van desenvolupar ni es van aplicar. Es torna a posar
sobre la taula la necessitat d’actuar
des de l’educació i formació. Quant
a millorar la resposta institucional,
el més important és la proposta de
modificació de la Llei 27/2013 de
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racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local per a retornar
les competències als ajuntaments en
matèria d’igualtat i violència, unes
competències que mai se’ls haurien
d’haver llevat, com va denunciar Intersindical Valenciana.
Són importants les propostes de
supressió de l’atenuant per confessió
o de perfeccionament de la tipificació de delictes en l’àmbit digital, així
com el tractament d’injúries i calúmnies en xarxes. També ho són la recomanació d’excloure la rellevància
del consentiment de la víctima en la
valoració, el major control en la concessió de llicències d’armes o el reforç
de l’especialització en els jutjats.
Mesures que arriben tard
En la ratificació del pacte en el Senat, al text inicial s’ha incorporat la
proposta d’atorgar protecció a les
víctimes culpables en situacions de

COL·LABORACIONS: Manel Álamo, Pepa
Albiach, Beatriu Cardona, Vicent X. Contrí,
Elisa Cuadra, M. Carmen Gil, Macu
Gimeno, Gloria Marín, Amparo Monraval,
Emma Rodríguez-Castelló, Begoña Siles
ADMINISTRACIÓ I REDACCIÓ: Juan de
Mena, 18, bxs. 46008 València.
Tel. 96 391 91 47 · Fax 96 392 43 34 ·
allioli.stepv@intersindical.org
TIRATGE: 17.000 exemplars
ISSN: 1699-4809

sostracció internacional de menors
l’origen de les quals siga una situació de violència de gènere. Llàstima
que a tantes dones com Juana Rivas
–a qui la fiscalia demana cinc anys de

L’eradicació de les
violències contra les
dones ha de ser el primer
punt de l’agenda política
presó i sis de pèrdua de la pàtria potestat– la mesura els arribe tard.
Cal destacar la proposta d’estudi
del sistema de renda activa d’inserció per a substituir-la per sis mesos
d’atur, ampliable per semestres prorrogables, a càrrec als pressupostos de
l’Estat.
Quant a la violència sexual es proposa formació en empreses i admi-
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nació com algunes cadenes televisives
i mitjans de comunicació apalissaven
el seu testimoni amb tot tipus d’acusacions, maledicències sobre el seu estat
mental i omissions de l’historial violent del seu marit. Si el comportament
de determinats mitjans és abominable,
pitjor ha sigut encara l’actuació d’uns
tribunals que, en compte de protegir
la víctima, l’han perseguit com si fóra
una terrorista. El cas de Juana Rivas
il·lustra de manera eloqüent, en ple segle XXI, l’acarnissament del patriarcat
–per partida triple: agressions físiques,
manipulació informativa i persecució
judicial– amb les dones que pateixen
la violència masclista.

nistracions públiques, campanyes,
protocols i estudis. També s’ha d’impulsar la Llei integral contra la tracta
i modificar la llei per a protegir testimonis, per a millorar la protecció de
les víctimes, mesures insuficients per
a la magnitud d’aquesta esclavitud i
l’augment imparable de la prostitució.
El compromís econòmic, 1.000
milions d’euros, repartits en cinc
anys es distribueixen entre l’Administració central (80%) i els 8.000
ajuntaments (20%), però de moment la pròrroga dels pressupostos
no han inclòs els 200 milions que
hi corresponen. Sense dotació pressupostària el pacte no és sinó paper
mullat.
Cal un compromís autèntic per a
totes les parts que donen suport al
pacte, començant pel Govern. S’hi
hauria d’incloure les organitzacions
de dones i feministes, fixar objectius
i terminis, ampliar els supòsits de
violències masclistes. La comprensió de la gravetat del problema ha de
fer que l’eradicació de les violències
contra les dones esdevinga el primer
punt de l’agenda política.
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Maniobres partidistes en el Pacte
Valencià contra la violència de gènere
ELISA CUADRA, BEATRIU CARDONA
Coordinadores d’Igualtat de
l’STAS i de l'Àrea de les Dones,
Intersindical Valenciana

P

er a conformar el Pacte Valencià contra la violència de gènere, la Conselleria d’Igualtat
va convocar unes jornades de treball
obertes a les entitats feministes valencianes que hi estigueren interessades. En un primer moment, els continguts del Pacte, els seus objectius i
eventuals acords es van relegar a un
segon pla: el més important semblava ser que calia formalitzar-lo abans
que se signara un acord semblant a
escala estatal. Com a data probable
es va fixar juliol de 2017.
En aquesta fase, diverses entitats
i organitzacions vam fer un escrit
conjunt en què expressàvem la preocupació per les possibles presses: en
un tema de tanta gravetat com la violència contra les dones, la prioritat
de la representació institucional no
pot ser la rendibilitat política, no pot
ser presentar-lo abans que un altre
govern. Si l’objectiu és la lluita contra aquesta lacra, cal fer les coses bé,
amb reflexió col·lectiva, amb riquesa
i diversitat d’aportacions. Afortunadament, el calendari es va allargar,
cosa que va permetre un treball més
profund i, en matèries clau, un debat
amb més detall.
Però el joc polític va prosseguir en
el centre d’algunes de les deliberaci-

ons, ja que la comissió de les Corts
–intregrada, entre altres, per portaveus de dos partits anti-feministes– desestimava alguns punts de la
redacció del Pacte. Quan algunes associacions pretenien establir acords

No era el moment
d'aconseguir la fi de la
custòdia compartida
imposada –un objectiu
ben legítim–, sinó de
culminar amb un pacte
unànime, resultat de
l’acord i la unió de totes
les forces parlamentàries
per aconseguir objectius legítims,
aquest rebuig va provocar el bloqueig
del document.
Instrumentalització
Per si això no fóra ja suficientment
limitant, en les successives jornades
maratonianes de treball hi va haver associacions que aprofitaren el
fòrum per rendibilitzar-lo en profit
propi, creant gran malestar i impedint que els treballs es centraren en
allò que realment estava a la nostra
mà canviar. Es van perdre les formes,
fins i tot el respecte a la presidència
de les sessions, que en tot moment
havia demostrat un tarannà negoci-

ador i facilitador d’acords. Per molt
que ens desagrade i indigne, aquell
no era el moment d’aconseguir la fi
de la custòdia compartida imposada –un objectiu ben legítim–, sinó
de culminar amb un pacte unànime,
resultat de l’acord i la unió de totes
les forces parlamentàries. Era molt
trist comprovar com, de manera
molt poc feminista, algunes persones volien fer de la gran virtut del
Pacte Valencià un entrebanc: volien
que la contribució d’associacions
que no s’havia donat en el Pacte Estatal, fóra una carrera d’obstacles,
en lloc d’un veritable enriquiment
del text.
Més enllà de concentrar-se en altres fites pendents pel feminisme, per
les quals seguim lluitant, cal protegir
les víctimes, exigir a la policia una
formació específica i més agilitat al
poder judicial. Cal demanar que Sanitat i Serveis Socials desenvolupen
amb eficàcia els protocols i aconseguisquen més finançament, que els
mitjans de comunicació es comprometen a ser part de la solució i no
del problema, que Educació impulse
un model veritablement coeducatiu i
igualitari.
Quan hi ha associacions i representants polítics que anteposen els
seus interessos a la legítima defensa
de la vida –no només la vida que se’ns
arrabassa, sinó les condicions de vida
d’aquelles dones que viuen la violència a diari– em declare insubmisa.

La meua rebel·lia va contra l’ús partidista del Pacte, instrumentalitzat al
servei d’objectius distints a la fi de la
violència masclista i del patriarcat.
Com a organització feminista, continuarem participant i impulsant el
Pacte, seguirem amb la lluita per una
societat i una cultura sense violència
contra les dones ni masclisme, per
unes polítiques d’ocupació de qua-

litat, sense escletxes salarials. Continuarem demanant la inclusió d’un
protocol de formació contra l’assetjament per raó de sexe i d’atenció a
les víctimes de violència de génere
i masclista en les negociacions col·
lectives. En definitiva, continuarem
treballant per l’apoderament de les
dones perquè la societat siga, pas a
pas, més feminista.

Les claus del Pacte valencià
contra la violència de gènere i masclista
Punts forts

Coses a millorar


El text resultant és fruit d’un consens unànime de partits, sindicats,
entitats, associacions i col·lectius
feministes


El consens ha deixat fora aspectes
molt importants, com la custòdia
compartida i l’abolició de la prostitució


La diferència en la redacció amb
el Pacte estatal és enorme: aquest
és un pacte de moltes, i no d’algunes. El Pacte Estatal és un text de
partits i no del moviment feminista, com sí que passa al Pacte Valencià.


Les sessions de treball, encara que
molt enriquidores, han estat monopolitzades en ocasions per entitats amb interessos molt concrets.
Cal una moderació més ferma i
una actitud més respectuosa de les
persones que hi participen.


Les mesures s’articulen al voltant
de cinc línies estratègiques molt
delimitades, amb una perspectiva
àmplia.


El nombre de mesures concretes
és molt elevat (293), algunes parcialment redundants. Cal una revisió per unificar-ne i que el text
siga més àgil.


Comporta la implicació de tota la
societat: institucions públiques,
governs, empreses privades, organitzacions sindicals, universitats,
ajuntaments, associacions...


Cal un control rigorós del progrés i
l’acompliment de les mesures perquè no es queden només al paper.
La comissió de seguiment creada
a l’efecte és molt limitada. Exclou
la Intersindical Valenciana.
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PRECARIAT EN CLAU DE DONA

‘Las Kellys’, cambreres de pis contra la precarietat

‘Q’ de qualitat o de quincalla?
EMMA RODRÍGUEZ-CASTELLÓ

L

a Q de Qualitat que trobem a
l’entrada de molts hotels ens
dóna la seguretat de poder
gaudir d’un servei magnífic, però el
que molta gent ignora és que darrere
les bambolines s’amaga la precarietat
laboral que recau sobre l’esquena de
les cambreres de pis. Arrossegades
per una ocupació que poques han triat, netegen i endrecen els lavabos, les
habitacions, els passadissos i els vestíbuls dels hotels; carreguen carros
pesants, amb tot de matalafs, llençols, tovalloles, productes de neteja...
En 2014 tragueren tímidament el
cap d’entre els bastidors per obrir el
teló d’una gran obra assajada a colps
de reunions amb les companyes de
la mateixa trama i en 2016 es constituïren com a associació. Les protagonistes es fan dir Las Kellys (las
que limpian), un acrònim simpàtic,
còmic, oposat a la història que viuen. Sense subvencions de cap tipus,
sense el suport de directors d’escena,

han esdenvingut autèntiques artistes
decidides i han sigut capaces d’oferir
al públic una obra de denúncia social
i laboral basada en fets reals.
D’entrada, el parany de la Reforma
Laboral ha desplegat les xarxes i s’hi
veuen atrapades: són utilitzades per
empreses de serveis privades que les
prostitueixen sense cap dret a renunciar-hi perquè l’hoteler les reclama. I
ho fa per abaratir costos i evadir responsabilitats, per tindre menys dones que fan més amb menor retribució. De fet, han de treballar jornades
maratonianes per deixar impol·lutes
una mitjana de 25 habitacions per
dia, a un preu irrisori entre 1,50 i 2
euros. Per tant, es veuen en l’obligació d’augmentar-les per arribar a un
sou mínimament digne. Aquesta explotació beneficia l’empresariat perquè, entre altres estratagemes, s’acull
al principi de llibertat d’empresa,
recollit en l’article 38 de la Constitució. Alhora, l’empresa externa obté el
seu marge de benefici i decideix sota
quines condicions treballaran, negant-los el dret, a més, de reclamar

a l’hotel les injustícies que pateixen.
Nugades de mans i peus, són els titelles dels empresaris. Treballen pertot
i enlloc: d’un hotel passen a un altre
sense dret a vacances, ja que no són
personal fix sinó temporal. En molts

Moltes d’elles no es
consideren feministes;
altres, comencen a
entendre’n el significat i
a alçar el cap, cot durant
massa temps
casos, són contractades com a peons
de neteja en lloc de com a cambreres de pis, de manera que el seu sou
es veu reduït a la meitat. Augmenten la infracotització a la Seguretat Social mentre els grans lobbies
hotelers s’estalvien milers d’euros.
Aquests vicis empresarials són, ras
i curt, mercantilització del treball. I
mentrestant, la patronal i el Govern
espanyol participen del despropòsit

capitalista de les edicions anuals de
Fitur per impulsar el sector hoteler.
Fitur creix any rere any; l’explotació
laboral del turisme, també.
En definitiva, plana sobre elles un
problema social i laboral per l’únic
fet de ser dones i víctimes de la divisió sexual del treball en una societat patriarcal. Però quan les queixes
trenquen badalls per bastir forats de
denúncies és per a dir: “Ja n’hi ha
prou”: perquè la prevenció de riscos
laborals és innegociable, perquè la
deformació de les extremitats superiors i les inflamacions de les articulacions han de ser reconegudes com
a malalties laborals, perquè no es pot
consentir la subcontractació a colps
de vulneracions i captiveris, perquè
el seu treball ha de correspondre’s
a la seua categoria professional i no
devaluar-se pel fet de ser dones, perquè hi ha tants perquès...! I com deia
Rosa Luxemburg, “qui no es mou,
no sent les cadenes”. Les Kellys han
decidit moure’s per alliberar-se’n.
Fartes de la invisibilitat, es reivindiquen amb la por de ser acomiadades

i giren tímidament la mirada quan es
parla de vaga de dones però al mateix temps se senten amb força perquè veuen que és l'únic camí que els
queda. A les seues mans adolorides
i deformades tenen el seu destí i fan
front a les tarifes de misèria i als horaris extenuants.
Reconec que quan les vaig conéixer em sentí captivada per la senzillesa i autenticitat dels relats farcits
de ràbia continguda. Però, sobretot,
per la bonhomia –qualificació excloent d’un col·lectiu femení invisible.
Moltes d’elles no es consideren feministes; altres, comencen a entendre’n el significat i a alçar el cap, cot
durant massa temps. I coincideixen a
dir que la precarietat té rostre femení. Són dones a qui els han arrabassat el significat del 8 de Març i que
no volen flors ni felicitacions sinó un
pessic de drets, d’igualtat, els 364
dies restants. Elles tenen les claus
dels hotels i només amb elles podrem aconseguir cancel·lar les reserves quan no hi càpien drets, igualtat
i dignitat.
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ENTREVISTA

Treballadores
excepcionals
Són dones que treballen en empreses amb una aclaparadora majoria d’homes
i que han començat a qüestionar la regla. Mari Carmen Abella, en la cadena
de muntatge de la Ford, i Reme Carreras, conductora d’autobusos de l’EMT,
conversen sobre les seues vivències laborals i intercanvien impressions sobre
aspectes crucials, com el d’encarar la maternitat en entorns molt masculinitzats.
RAFA MIRALLES
Cap de redacció
Fotos: Amadeu Sanz

Com són les relacions amb els vostres companys?
CARMEN ABELLA. En la cadena
de muntatge els temps els tenim controlats i només arribes a relacionar-te
amb el companys que tens més prop
de tu, la política de personal de l’empresa no afavoreix les relacions entre
nosaltres. Més que per ser dona, les
discriminacions es produeixen per
amiguisme o per afinitat sindical.
REME CARRERAS. Conduir és un
treball solitari, recorde que el primer
dia van ser precisament dos companyes les que es van acostar a mi per
donar-me la benvinguda i animar-me,
però cap company no em va dir res.
Expliqueu-nos com és el vostre treball.
R.C. Nosaltres treballem per torns,
matí, vesprada i nit, el servei és de 24
hores. Quan condueixes l’autobús estàs sempre pendent del rellotge, saps
que hi ha molta gent que depén de tu
per a arribar a temps al lloc on vaja,
és molt estressant. Cada dia faig una
línia distinta i això em tensa més perquè cada recorregut té les seues particularitats. Ara mateix he demanat
una reducció per a estar més temps
amb la família.
Les retribucions salarials, són
idèntiques per a dones i homes?
C.A. L’actual conveni de Ford marca
el sou en funció del grau. Abans, el

grau era del lloc de treball i per tant
al mateix treball corresponia un mateix salari. Ara el grau se li dóna a la
persona i això permet que en un mateix lloc hi ha qui pot tindre un grau
superior al teu, és un sistema que afavoreix la divisió entre nosaltres.
R.C. En l’EMT els salaris són els mateixos, amb independència del sexe.
Això sí, hi ha nivells amb retribucions distintes: conductor, inspector,
cotxeres, oficines, destinacions a què
s’accedeix per promoció interna, per
antiguitat sobretot.
En els llocs millor retribuïts, hi ha
discriminacions per ser dona?
C.A. En la línia [la cadena de muntatge] no hi ha cap problema. Però en els
llocs de responsabilitat, llevat d’algu-

Quan condueixes
l’autobús estàs sempre
pendent del rellotge,
saps que hi ha gent
que depén de tu per a
arribar a temps, és molt
estressant (Reme C.)
na incorporació recent, a penes hi ha
dones. I les poques que hi han arribat
ha sigut gràcies a la lluita feminista.
Sou feministes?
C.A. Què vols que et diga? Tot passa
per la igualtat entre homes i dones.
Reconec que gràcies al feminisme
s’han fet grans avanços.

R.C. Hi ha qui pensa que el feminisme és el contrari del masclisme, però
el que busca és precisament la igualtat de drets, no diu que la dona és superior a l’home. Dones i homes hem
de treballar junts per a garantir la
conciliació, reduir la bretxa salarial o
acabar amb l’assetjament laboral.
Les vostres empreses, tenen llocs
reservats en exclusiva per a ells?
R.C. En l’EMT són homes els que fan
les faenes de l’oficina, on han arribat
després de ser conductors o inspectors. Només hi ha una dona que en
constituir-se l’EMT ja era conductora
i que amb el temps ha ascendit fins a
llocs importants en l’escalafó de l’empresa. Hi ha algunes dones més en les
oficines centrals o en atenció al client.
Com heu viscut la maternitat?
C.A. En la Ford, quan s’enteraven
que estaves embarassada, et posaven
en un altre lloc més tranquil, fora de
la línia. El permís de maternitat era
només de tres mesos encara que si
l’agafaves abans del part eixe temps
te’l descomptaven després.
R.C. Ostres! A mi em pareixen vergonyosos els quatre mesos actuals, és
poquíssim. Jo em vaig agafar el permís per la maternitat i la meua parella, per la lactància, ens vam repartir
el temps per a gaudir d’eixe moment
tan especial. Ell també és conductor
en l’EMT.
C.A. Hauria de ser així, tindre un mínim de sis mesos per a cada un, el del
pare després del de la mare perquè
també es responsabilitze del fill.

Reme Carreras
València (1982)

M. Carmen Abella Marco
València, el Cabanyal (1956)

Aquesta militant del TUC (Treballadors per la Unitat de
Classe) és una de les escasses conductores de l’Empresa
Municipal de Transports (1.700
persones) de València. Hi va ingressar després de superar –“a
la primera”, precisa– unes dures proves. Abans va ser cambrera i professora de dansa flamenca, faena que compaginava
amb la de monitora de menjadors escolars. Des dels 21 anys
sap el que significa transportar
persones en situacions especials, com un comiat de fadrí. Té
un fill de set anys i una filla de
quatre.

La seua família regentava la
modesta perruqueria on començà a treballar només acabar els seus estudis primaris.
Amb 20 anys va començar a
treballar a la Ford (Almussafes,
Ribera Baixa), la major empresa del País Valencià, amb
una plantilla de 6.000 persones,
quasi tots homes. Només entrar es va unir a una vaga, i encetava així un compromís que
ha mantingut fins la seua recent prejubilació. Va pertànyer
a la PUT, organització germinal
de l’actual Sindicat de Treballadors del Metall. Té dos fills de
41 i 38 anys.

L’empresa, us va posar dificultats
especials per a ser mares?
R.C. Abans, en l’EMT les dones conduïen fins als set mesos d’embaràs, no
podien agafar-se una baixa fàcilment,
l’empresa els donava un peto que se’l
passaven d’unes a altres. En el meu
primer fill em vaig agafar la baixa en el
quart mes de gestació i en el segon no
m’ho vaig pensar i al cap de dos mesos ja tenia la baixa. Poca broma amb
això: per a nosaltres l’estrés, les frenades o la contaminació atmosfèrica són
factors molt perillosos.

torn de matí només els veia una estona en vindre del treball. I en el torn
de vesprada estava amb ells fins que
els deixava en l’escola, tornava tard i
ja estaven gitats. No he pogut viure a
penes la seua infància, no els he disfrutat gens.

C.A. En Ford, les dones eviten l’embaràs fins que aconsegueixen un contracte de treball estable, indefinit.

Vaig viure molt
malament la criança
dels meus fills. No he
pogut viure a penes
la seua infància,
no els he disfrutat
gens (Carmen A.)

Com viviu això de conciliar la vida
laboral i familiar?
C.A. Encara sent dir a companys,
quan tornen del permís de paternitat, que han estat de vacances. I si els
preguntes pel seu fill et diuen que,
d’això, se n’encarrega la dona. Hi ha
encara molt de masclisme.
R.C. Jo no ho visc així. En casa treballem els dos, ell és qui alça els nostres
fills, els du a l’escola i fa el dinar.
C.A. Jo vaig viure molt malament la
criança dels meus fills. Quan tenia el

Heu patit situacions o comentaris
masclistes?
R.C. Al volant de l’autobús només
m’he trobat amb alguna experiència

desagradable provocada per algun
individu que preferiria veure’t escurant plats o en la barra d’un club, o
que et fa comentaris com ara: “Som
pares de família, veritat que ens duràs bé?”. Però hi ha de tot. Un dia, un
usuari em va demanar si l’EMT disposava d’un espai específic, perquè
volia felicitar-me pel meu treball.
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BREUS
VIOLÈNCIA MASCLISTA

NECROLÒGIQUES

Mobilització
feminista a Itàlia
A Itàlia es consolida el moviment
feminista Non Una di Meno, collectiu que sorgeix en 2016 per mobilitzar-se contra totes les formes
de violència contra la dona: sexual,
domèstica, econòmica, ideològica,
patriarcal i racial. Es tracta d’un
moviment transversal format, entre

altres, per estudiants de secundària,
universitàries i joves amb treballs
precaris.
Fa a penes unes quantes setmanes van presentar un pla feminista
contra les violències comeses contra
les dones, que arreplega les seus reivindicacions.

No a l’apologia
de la violació
L’actriu francesa Catherine Deneuve
i altres dones del món de la cultura
van reaccionar contra la campanya
#MeToo que denuncia l’assetjament
sexual que han patit desenes d’actrius a Hollywood. Aquestes artistes
van firmar un manifest contra un
clima que qualificaven de “purita-

#woyeshi Dones xineses
Amor
contra l’assetjament sexual mal entés
Mentre el moviment #MeToo s’estenia per tot el món, a la Xina a penes
s’ha parlat del tema, degut al control
del govern, majoritàriament d’homes. No obstant això, s’estima que un
80% de les dones xineses, almenys,
han patit algun episodi d’assetjament

sexual. A pesar del control institucional –en 2015 el govern va empresonar
cinc dones per distribuir adhesius–
les veus feministes van fent-se sentir.
És el cas del moviment #WoYeShi,
que tot i les dificultats comença a denunciar casos d’assetjament.

nisme sexual”, que consideren que
s’ha estés arran que es destapara
el cas Weinstein. El manifest ha rebut resposta per part de feministes
franceses, com ara el grup Caroline
de Haas, que acusen el manifest de
justificar l’apologia de la violació i
les actituds pederastes.

La violència masclista augmenta de
manera preocupant entre la joventut, segons alerten diversos estudis
recents, com ara el Baròmetre 2017
elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut. Amb
la proliferació de les TIC ha pres

rellevància l’anomenat sexpreading,
la difusió d’imatges de contingut
sexual amb el mòbil o les xarxes socials sense el consentiment de qui
hi apareix, normalment una jove. A
Catalunya els Mossos han detectat
un augment del 23% de denúncies
en aquest sentit. El mite de l’amor
romàntic i els estereotips tradicionals de gènere que transmeten els
mitjans de comunicació contribueixen a perpetuar aquestes situacions.

va ajornar. Amb posterioritat, Ciutadans va incloure l’ampliació del permís de paternitat entre les clàusules
de l’acord que havia subscrit amb el
PP per a donar suport a la investidura de Rajoy.
En 2009 el govern [PSOE] havia
proposat un increment del permís de
paternitat i ara la llei d’igualtat, per
a aconseguir l’equiparació de les llicències, mesura que es va fer efectiva
en 2017, pretén ampliar-lo de dues a

quatre setmanes. En 2018 està previst que el permís reculla una setmana més, encara que el Consell de
Ministres segueix sense aprovar-lo.
Mentrestant, la Generalitat valenciana ja ha fet efectiu aquest increment. Avançar en la igualtat real
entre homes i dones requereix una
ampliació progressiva del permís de
paternitat fins a aconseguir les 16
setmanes, com el de les mares. És
qüestió de respectar la llei.

Mor Gabriela
Morreale
La professora Gabriela Morreale,
de 88 anys, va morir a Madrid el 4
de desembre. Morreale era un de
les principals científiques de l’Estat
espanyol. Llicenciada en Químiques
per la Universitat de Granada, en la
seua tesi doctoral va demostrar que
la incidència del goll a Las Alpujarras estava lligada íntimament a la
falta de iode de la població. Presidenta de la European Thyroid Association i de la Societat Espanyola
d’Endocrinologia, va implantar la
tècnica del taló per a detectar l’hipotiroidisme congènit en els nounats.

CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL

La paternitat
(també)
és un dret
El preàmbul de la llei d’igualtat
diu: “A fi que es complisca plenament aquest dret [la igualtat de
dones i homes], no solament ha
de ser reconegut legalment, sinó

que, a més, ha d’exercir-se de forma
efectiva implicant tots els aspectes de
la vida: polítics, econòmics, socials i
culturals”. Quan a la llei que regula
el permís de paternitat [aprovada
pel govern de Zapatero (PSOE) en
2007] li va arribar el moment de ferse efectiva, la falta de pressupost va
bloquejar la seua entrada en vigor.
En 2013, data límit prescrita per la
llei d’igualtat, l’executiu de Rajoy,
incomplint els seus compromisos, la

CULTURA I FEMINISME

‘Cállate y déjanos bailar’
Alejandra Martínez de Miguel, una
jove actriu, poeta i estudiant de Psicologia, ha elaborat Cállate y déjanos bailar, un poema feminista concebut a partir dels retalls de diverses
cançons masclistes. Martínez va in-

terpretar l’obra en el Poetry Slam de
Madrid i va compartir la gravació en
el seu compte de Facebook. En a penes unes poques setmanes, el vídeo
compta amb més de dos milions i
mig de visites.

‘Educar en feminismo’
La filòloga i editora Iria Marañón ha
publicat Educar en feminismo. Un
llibre amb el qual pretén conscienciar sobre la diferent educació que donem a xiquetes i xiquets, un fet que
perpetua els estereotips i rols tradici-

onals entre homes i dones. Marañón
parla de la roba, dels joquets i de les
expectatives diferents que posen en
els nostres fills segons el seu gènere.
Per a canviar i educar en igualtat, només aporta un camí: el canvi de rols.

PEDERÀSTIA

Pedofília en
l’Església catòlica
Els casos de pederàstia dins de l’Església catòlica van marcar el viatge
del papa Francesc al Perú i a Xile
durant el mes de gener. Al Perú la
Fiscalia té ordres de detenció contra
sis membres del moviment catòlic
laic Sodalicio de Vida Cristiana, inclòs el seu fundador, Luis Fernando
Figari. Després d’anys de passivitat,

el Vaticà, finalment, va intervindre
l’associació poc abans de la visita del
pontífex. A Xile la visita de Francesc
va estar envoltada de moltes crítiques i de manifestacions en contra
de la designació de Juan Barros com
a bisbe d’Osorno, encobridor d’un
sacerdot, Fernando Karadima, acusat de pederàstia.

El Brasil: un diputat
condemnat per
prostitució de menors
Nelson Nahim va ser investit com
a diputat del Congrés del Brasil, a
pesar d’haver sigut condemnat a
dotze anys de presó per prostitució
de menors. Nahim va passar només
quatre mesos empresonat, ja que
fou posat en llibertat després de pre-

sentar un recurs davant del Tribunal
Suprem. El diputat havia sigut acusat de ser client habitual d’una trama de prostitució que mantenia menors tancades, que eren obligades a
prendre drogues per a mantindre
relacions sexuals.

Mor la
icona de
‘Nosaltres
podem
fer-ho’
Naomi Parker Fraley, la dona que
va servir de model per a la famosa
icona de la dona obrera nord-americana durant la Segona Guerra Mundial, va morir als 96 anys.
La icona que representava una
obrera mostrant el bíceps va ser la
imatge de “Nosaltres podem ferho”, una campanya propagandística
del govern estatunidenc perquè les
dones s’incorporaren a la indústria
per ocupar els llocs de treball que
havien deixat els homes en anarse’n a la guerra. Però Parker, en
realitat, era una cambrera de Califòrnia.
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LLEGIT AVUI

però conviden a preguntar-se per què
les coses han de ser com són, contenen un seguit de reptes per a la reflexió. Perquè la societat avance la gent
jove ha d’atrevir-se a abraçar la realitat amb totes les seues complexitats.
EMMA GOLDMAN

Feminismo y anarquismo
Enclave, Madrid. 236 pàgines

BEL OLID

Feminisme de butxaca.
Kit de supervivència

noma de Barcelona i presidenta de
l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana.

Angle, Barcelona. 128 pàgines

CHARLOTTE PERKINS GILMAN
La discriminació cap a les dones s’ha
tornat més subtil i difícil de detectar
però manté el seu poder paralitzant;
per això el feminisme és més viu i
necessari que mai. L’autora s’hi enfronta exposant els conceptes clau
de la lluita feminista actual d’una
manera intel·ligent, radical i, sovint,
sorprenent. Bel Olid és professora
de Llengua en la Universitat Autò-

El món de l’home
o la nostra cultura
androcèntrica

Gregal, Maçanet de la Selva (Girona). 184 pàgines
Publicat el 1911, Gilman construeix
la seua crítica a una cultura androcèntrica que ha alterat els rols vertaders de dones i homes i ha perju-

dicat i alentit el desenvolupament
de la humanitat, de manera que la
dominació masculina i la submissió de la dona, propagades per una
cultura centrada en la masculinitat,
han perjudicat tots els éssers humans. Esdevé un clar manifest per a
la igualtat i una denúncia al greuge
que ha causat una cultura que privilegia un sexe i discrimina l’altre.
Però el llibre també dóna un vot de
confiança en la humanitat a fi que
construïsca una societat més justa.
Però, per a això, cal una feminitat
més lliure.

MARINA MARROQUÍ ESCLÁPEZ

Això no és amor. 30 reptes
per treballar la igualtat
Fanbooks, Barcelona. 160 pàgines

De seguit rebem missatges sobre
l’amor que ajuden a crear falsos mites: que l’amor ha de ser a primera
vista, que ha de ser per sempre, que la
gelosia és una mostra d’amor... Quan
la realitat xoca amb aquests falsos
mites es produeix una frustració que,
en casos extrems, pot derivar en violència de gènere. Aquestes pàgines,
que no donen cap lliçó ni resposta

Amb una visió inèdita del sexe com
a espai de lluita revolucionària, el
feminisme d’Emma Goldman es va
adobar en les lluites de carrer, en les
presons i en els debats quotidians,
àmbits en els quals materialitzava
els seus objectius polítics, culturals i
ideològics.
L’autora diu que no hi ha un sol feminisme, sinó molts, i no tots tenen
el valor i el coratge per a canviar profundament les estructures de poder
i dominació que habiten en els cors,
fins i tot de les dones.
Goldman posa l’èmfasi en la necessitat de la trobada entre homes i
dones, en la comuna humanitat, en
el caràcter artificial de les divisions
i en l’aversió a tota forma de puritanisme.
RITMES D'ARA I ACÍ

Dones de Brassens i dones del pop-rock
VICENT XAVIER CONTRÍ

E

namorar-se de la veu d’Eva Dénia és una tasca fàcil. L’hem
vista cantar en nombrosos i variats
registres, bé siga fent jazz, cançó,

bossa nova, folk... I en totes les
seues interpretacions el resultat és
solvent. Dénia compagina l’exercici
de la docència amb la música i des
de sempre ha fet palesa la seua passió per Charles Brassens, un dels

més grans cantautors francesos. Recentment, i de nou amb la violoncelista Merxe Martínez, ha editat el
tercer disc dedicat al Premi Nacional
de Poesia francés. Merci Brassens
(Mésdemil 2017) és un treball senzill

i directe, que deixa volar els versos
del poeta amb elegància i subtilesa.
En la producció del disc trobem un
monstre de la veu: Carles Dénia,
germà de l’artista de Gandia. El repertori manté els poemes originals
en francés però també incorpora dos
textos en valencià, Pobre Martí (Pauvre Martin) i Saturn. Una delícia.
GEM (Gema Vañó) ha entrat
amb força dins de l’escena musical
en valencià. El seu disc “Dent de
lleó” (Autoedició 2017) és una aposta ferma pel pop d’autora, amb lletres sentides, projeccions personals
i emocionals que han comptat amb
la producció musical de Tono Hurtado (Tardor). El resultat és lluminós
i altament radiable. El contingut no
defrauda, amb temes com “Compartirem l’aire”, “Universos Paral·lels”,
“Ho tornaria a fer” i el poema musi-

cat “Alepo”, d’Enric Bono. Pop amb
missatge social. També.
A banda de tindre una veu privilegiada, Mireia Vives atresora l’art
de la comunicació. Amb els gestos,
les mirades, la simpatia i les tonalitats vocàliques és capaç de menjar-se l’escenari en els primers compassos, abans de digerir amb passió
la resposta del públic. Formar parella artística amb Borja Penalba (paraules majors) és un dels encerts de
la seua trajectòria. El disc “Línies en
el cel elèctric” (Mésdemil 2017) té un
grapat de cançons per posar en valor
les virtuts musicals d’aquesta parella
ben avinguda. La delicada “Dona
Peix”, “Soul”, “Imagine” i la mateixa
“Línies en el cel elèctric” esdevenen
un excel·lent tast per acabar on toca.
En un concert de Mireia Vives i
Borja Penalba.
EN PANTALLA

Direcció femenina: coratge de dona
BEGOÑA SILES
En homenatge a Isabel
Coixet i Carla Simón

La librería

Estiu 1993

Directora: Isabel Coixet
Goya: Millor pel·lícula, direcció i
guió adaptat

Directora: Carla Simon
Goya: Millor direcció novella, actor
de repartiment i actriu revelació

“El que més valore d’un ésser humà
és la virtut que comparteix amb déus
i animals: el coratge. I vosté, senyora
Green, posseeix aquest a qualitat en
abundància”. Amb aquestes paraules
el senyor Brundish, personatge de La
librería, s’adreça a la seua interlocutora i protagonista del film.
Cal tindre molt de coratge no només per a obrir una llibreria en un poble xicotet de la costa nordirlandesa
en els anys cinquanta, sinó també per
a col·locar en l’aparador i recomanar
obertament la lectura de Lolita, la polèmica obra de Vladimir Nabokov.
És un estat d’ànim que comparteix Frida, la xiqueta protagonista de

l’opera prima, Estiu 1993, de Carla Simon, obra que relata el valor d’aquella
nena de sis anys per a adaptar-se a la
seua nova vida després de la mort de
sa mare. La cinta narra l’experiència
d’un duel viscut amb plor silenciós,
innocent i valent.
Oda a la creació
La librería i Estiu 1993 són dues
odes al coratge per a viure, creure i
crear en la vida. Un coratge que les
dues directores han transmés als
personatges femenins i a les seues
respectives històries. Un coratge exhalat de la intensa i personal mirada
creadora d’ambdues realitzadores.
L’experimentada mirada d’Isabel
Coixet –16 pel·lícules reconegudes i
premiades, també a escala internacional– i la més nova de Carla Simón
han aconseguit commoure el públic,

els membres de l’Acadèmia i els dels
jurats dels festivals on han concorregut.
Un immens valor creatiu que supera qualsevol impediment que la indústria cinematogràfica puga imposar
a les dones i que demostra que, quan
la creació està adherida a les entranyes angoixants del subjecte creador,
s’aconsegueix tombar totes les barreres i oferir l’obra al món.
Caldria impulsar de manera decidida polítiques socials, econòmiques
i educatives perquè aquest trànsit
siga menys abrupte i el camí de la
creació menys intricat i més pla en el
seu progrés. D’aquesta manera, probablement, més dones s’animarien
a endinsar-se per aquesta senda de
la creació. I amb això, de segur que
comptaríem amb més dones nominades i guardonades pertot arreu.
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‘A mi també m’ha passat’, una
campanya contra totes les violències

#MeToo,
contra l’assetjament
sexual i laboral
GLORIA MARÍN
Feminista i membre del Consell
Assessor de Viento Sur

L’

octubre de 1991, als EUA,
Anita Hill va denunciar que
el jutge Clarence Thomas,
que aspirava a un lloc al del Tribunal
Suprem, l’havia assetjat sexualment.
Les seues declaracions van ser posades en dubte però Thomas va aconseguir aquell lloc. L’octubre de 2017,
la premsa estatunidenca publicava el
testimoni de diverses dones que afirmaven haver patit assetjament sexual per part del magnat del cinema
Harvey Weinstein. A diferència del
que va ocórrer en 1991, es va creure el que denunciaven les víctimes,
Weinstein va perdre el seu lloc i es va
desencadenar un seguit de denúnci-

No es tracta d’agressions
a càrrec d’uns homes
monstruosos sinó d’un
sistema que permet
que aquests subjectes
aprofiten el seu
poder per a utilitzar
sexualment les dones

es unificades amb l’etiqueta #MeToo
que mesos després segueix rodant el
món. Primer en van parlar altres víctimes, després altres personatges de
la indústria audiovisual, la política o
l’educació als EUA, Gran Bretanya,
França, l’Estat espanyol, l’Índia...
Riques, treballadores
Com que les denúncies que més ressò
han tingut procedeixen en molts casos
de dones riques i famoses es pot pensar que es tracta d’un assumpte que
no interessa a les treballadores. Però
no és així: el que es denuncia té molt
a veure amb les nostres vides i és ben
útil per a aprendre dels seus encerts.
Encara que les denúncies les hagen fetes dones en unes situacions
vitals ben diferents a les nostres, pel
que fa a l’opressió de gènere són fenòmens semblants. Perquè #MeToo
és una experiència compartida: homes més poderosos que elles, de què
depenien els seus treballs o la seua
carrera laboral, es van creure amb
el dret d’utilitzar-les sexualment.
Com ara mateix passa en una fàbrica, una oficina o un centre d’estudi.
En tots els casos hi ha en joc una
doble desigualtat: l’agressor se situa
per damunt de la víctima, tant en la
jerarquia professional com en la de
gènere. El que han contat aquelles
dones és molt semblant al que con-

ten treballadores valencianes que ara
i ací denuncien assetjaments sexuals:
des de tocaments no desitjats fins a
amenaces de perdre el treball o la
carrera professional.
#MeToo té grans encerts, malgrat
no haver sigut producte d’un pla
elaborat, sinó resultat d’una acció
espontània. El primer és que
visibilitza que les agressions sexuals
a les dones en contextos on els homes
són més poderosos que elles estan
molt generalitzades. No es tracta
d’agressions a càrrec d’uns homes
monstruosos sinó d’un sistema que
permet que aquests subjectes aprofiten el seu poder per a utilitzar sexualment les dones. Són conductes,
d’altra banda, esteses per diferents
països i ambients de treball. #MeToo
vol dir “a mi també m’ha passat”, però
quan passa a tantes i tantes dones,
resulta evident que és una cosa estructural, no individual.
‘Jo sí que et crec’
El segon encert apunta cap al valor del testimoni de les víctimes, la
seua credibilitat. Moltes dones que
ara denuncien, asseguren que no ho
havien fet abans perquè temien que
ningú no les creguera. Sabien que
serien qüestionades, fins i tot més
que els seus agressors. Feia falta que
unes quantes víctimes de Weinstein

acceptaren publicar els seus testimonis per a constituir una massa crítica.
Cadascuna d’elles sabia que el seu
testimoni, com el d’Anita Hill, seria
posat en dubte. Però ara, a mida que
se senten més convençudes que seran
cregudes, l’ona no ha deixat de créixer amb víctimes que per fi s’atreveixen a parlar.
El tercer encert de la campanya és
que, almenys en alguns sectors, s’està
acabant amb la impunitat, un fet que
protegeix les dones. No només perquè hi ha molts agressors que, perdut
el seu poder, no poden seguir assetjant com abans, sinó perquè també
s’estén la sensació que s’acaba amb
una impunitat estesa fins i tot entre
sectors sense denúncies.
I el quart encert, fonamental, és
que #MeToo ultrapassa el marc penal. No tracta d’aconseguir millors
lleis per a castigar als culpables, ni de
dur el tema als tribunals –encara que
#Time’sUp (el temps s’acaba) sorgit de
#MeToo, sí que pretén fer-ho–. Al contrari, es tracta d’una acció directa, no
massa diferent de difusió de cartells
amb el nom o la foto de l’agressor que
fa anys proposava el moviment feminista. La campanya ens recorda que
denunciar una agressió no equival a
“denunciar a la policia o al jutjat”. De
fet, la via penal no és l’única ni la millor en molts casos, si del que es tracta és d’aconseguir el que les víctimes
necessiten: veritat, justícia, reparació i
que no es repetisca. Per això, situar-se
fora del marc penal permet a les víctimes partir de la seua experiència i
les seues necessitats, no obligar-les a
encaixar el conflicte per la força en un
marc que els resulta alié.
Perquè el sistema penal no és un
sistema feminista: va ser creat per
homes en societats androcèntriques
per a resoldre problemes de l’espai
públic, el dels homes. Fins i tot els
avanços als què no podem renunciar –seguretat jurídica, procediments
amb proves i testimonis, presumpció
d’innocència...–, aquest marc no està
pensat per a l’àmbit de la llibertat

sexual, com vam veure amb el judici
per la violació de La manada en els
santfermins. Quan ens manifestem i
diem en veu alta “jo sí que et crec”, expressem que tot i que en els processos
penals no hi ha una alternativa feminista a la presumpció d’innocència,
sabem que les pràctiques judicials no
poden servir per a revictimitzar les
dones que han sigut agredides.
#MeToo també ens permet manifestar la unitat de les diferents formes d’atac a la llibertat sexual. Des
del punt de vista legal, podrà ser qualificat d’assetjament sexual, abusos
sexuals, agressions sexuals, violació...
fins i tot no ser delicte, perquè no
tot el que està malament és ni ha de
ser delicte. S’ha criticat que aquesta
campanya provoque confusions entre les agressions menys greus i les
violacions. Però el sentit de #MeToo
és precisament assenyalar que tots
aquests fets, diferents en gravetat i
en conseqüències penals, formen un
contínuum amb un origen comú.
Protecció laboral
Per a combatre els atacs a la llibertat
sexual en els diferents contextos laborals al País Valencià necessitem un
moviment que incorpore els encerts
de #MeToo, però això no és suficient.
Necessitem també una protecció laboral efectiva que impedisca que,
després d’una denúncia per assetjament sexual, l’agressor a penes patisca conseqüències mentre la víctima
es veja obligada a perdre l’ocupació o
a canviar de centre de treball.

El sentit de #MeToo és
precisament assenyalar
que tots aquests fets,
diferents en gravetat
i en conseqüències
penals, formen un
contínuum amb un
origen comú

