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8 de març de 2016. Dia
Internacional de les Dones

Les lluites
feministes
motor del
canvi social
convenció a Seneca Falls, on més
de 300 activistes van signar una
declaració per denunciar la discriminació múltiple de les dones i
reinvidicar la igualtat de drets, que
va passar a la història amb el nom
de Declaració de Seneca Falls.
La consecució del dret al vot en
quasi tots els països europeus va
implicar el pas de les lluites feministes cap a la reivindicació d’altres
drets. Emma Goldmann relacionava
la lluita feminista amb la de la classe obrera i fins i tot feia aportacions
sobre la sexualitat femenina.
La segona onada del feminisme va reclamar la igualtat social
i cultural, i també drets sexuals i
reproductius. Figures destacades
d’aquesta època van ser Simone
de Beauvoire, Betty Friedan, Katte
Miller o Shulamith Firestone.
A l’Estat espanyol, molts han
sigut els noms de dones que han
escrit la història i moltes les lluites que han protagonitzat, des de
la fundació de la primera organització feminista, que reivindicava
drets civils o l’abolició de la prostitució legalitzada; fins a la concepció liberal del feminisme i la lluita
de Clara Campoamor pel dret al
vot; passant per la doble opressió
de les dones denunciada per Lucía Sánchez Saornil, l’educació del
poble reivindicat per la penalista
Concepción Arenal o la considera-
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l feminisme, considerat com
a moviment polític, és la lluita de les dones contra qualsevol forma de discriminació. Una
lluita gràcies a la qual hem aconseguit importants drets i avanços,
però que ha implicat grans sacrificis per a qui els ha reinvindicats.
Moltes dones han perdut la vida per
parlar, opinar o decidir per elles
mateixes.
Així, en 1791, Olympie de Gouges, amb la seua Declaració dels
drets de la dona i la ciutadania, va
ser guillotinada perquè va reivindicar aquests drets. Mary Wollstonecraft, en el seu Vindicació dels
drets de la dona, demanava igualtat
de drets civils, polítics, laborals i
educatius, així com també el dret
al divorci. Més tard, Flora Tristán
expressava, en la seua obra Unión
Obrera (1842), que la dona era la
proletària del proletariat.
La primera onada del feminisme va nàixer a Anglaterra, els EUA
i l’Amèrica Llatina per reivindicar
la igualtat legal, concretada llavors
en la lluita pel dret al vot. Des del
segle XIX fins a la primeria del XX,
van ser moltes les dones que van
destacar en la lluita conjunta pel
sufragi i l’abolició de l’esclavitud,
com ara Emmeline Pankurst o Sojourner Truth.
Elizabeth Cady Stanton i Lucrecia Mott van organitzar en 1848 una

Les lluites
feministes, motor del canvi
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
ció de la dona com a classe social
de Lidia Falcón.
El feminisme contemporani o de
la tercera onada reivindica un canvi de valors i que la justícia legisle
aspectes considerats abans com
a privats. Amb el lema “El que és
personal és polític”, se segueix la
lluita contra la discriminació de les
dones, els estereotips de gènere i
la violència masclista.

No cal dir que encara hi ha
moltes reivindicacions per assolir, com ara mesures contra la
violència de gènere o polítiques
d’igualtat; per això, les feministes hem eixit i continuarem eixint
al carrer de forma massiva per
demanar als diferents governs
mesures efectives per a lluitar
contra les diferents violències
masclistes.

La divisió sexual del treball és
encara l’origen d’aquesta discriminació, que seguim sofrint en
tots els àmbits de la vida. Mentre
hàgem de seguir exigint drets que
se’ns neguen, la lluita feminista
continuarà sent necessària. El
feminisme és el motor del canvi.
País Valencià, 8 de març de 2016

ENTREVISTA: MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME

L’ÚLTIMA

“Les universitats hem d’assumir el
compromís i la responsabilitat social de
ser motor del canvi d’idees i de cultura
patriarcal”

En defensa de les
Magues de Gener
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La maternitat,
encara a l’armari
avançat molt pel que fa a les formes
d’exercir els drets reproductius i a
viure i representar la criança, estem encara lluny d’alliberar-nos
de les regles del joc patriarcal. És
més, caldrà reconéixer que encara
ens costa trobar un espai propi per
a la definició d’allò que som com a
dones, mentre que des de l’interior
de l’armari seguim discutint sobre
el ser o no ser... mares.
Afortunadament, la història ens
mostra que les respostes de les
dones des de la pràctica real de la
maternitat no han sigut mai unitàries, ni tampoc han estat exempts de
contradiccions els discursos hegemònics.
Per al feminisme, el repte implica reconéixer la pluralitat d’experiències, sense vincular la identitat
femenina-maternal amb una noció
essencialista d’allò que significa
ser dona. No serà fàcil resoldre
l’envit perquè les feministes estem
travessades per discursos paradoxals i vivències que confronten
quotidianament aquest conflicte,
bé des de l’àmbit teòric o des de la
militància.
No fa massa, una mare de dos
fills xicotets, diputada socialista
molt vinculada a lluita feminista,
em confessava les dificultats que
sentia per haver d’encaixar i harmonitzar el seu ritme de treball
amb el discurs no-maternal d’algunes de les seues companyes de
partit.

MAR VIVÓ JIMÉNEZ
Periodista
“Una cosa que em va quedar gravada d’UNAMG és sentir-se lliure
i transmetre aquesta llibertat;
això és, com la papallona lliure
que vola amb tots els multicolors
que du i anar transmetent aquesta llibertat que d’alguna forma
ens va enfortint com a dones”.
La que parla és Fermina Chillal, líder de la comunitat de Sololá –com a representant d’un
grup de dones– de la seua lluita
per fer-se sentir, per reclamar la
seua veu com a persona i, sobretot, com a dona.
Ella, maia, viu a la ciutat de
Sololá, ciutat i també departament situat a l’occident de Guatemala.
En aquest departament, com
en moltes altres regions del país,
treballen per dotar d’humanitat i
de recursos les dones, organitzacions com la que esmenta Fermina, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG),
organització feminista i política
que promou la formació política
de les dones, o Coindi, que fa tallers d’alfabetització i de formació en drets.
Perquè el paisatge social en
un país com Guatemala és descoratjador, sobretot, amb els pobles indígenes, sobretot, amb les
dones, les més desprotegides.
Encapçalen xifres de vergonya:
27,7% de dones analfabetes; el
66% de les dones que viuen al
món rural són pobres, en un país
on més de la meitat és pobre i
on la majoria de les vegades una

Poc avançarem si
no reconeixem les
diverses pràctiques
individuals i culturals
de la maternitat, si
ens limitem a passarho tot pel filtre de la
discusió simbòlica

Poc avançarem si no reconeixem les diverses pràctiques individuals i culturals de la maternitat,
si ens limitem a passar-ho tot pel
filtre de la discussió simbòlica. Si
Carolina Bescansa haguera acudit
al Congrés amb la criatura sense
donar cap explicació ni convertir la
seua acció en un gest simbòlic és
indubtable que les crítiques també
s’haurien produït. Però almenys la
seua acció materna, lliure i sense
paraules, ens hauria interpel·lat a
totes i tots des de fora de l’armari.
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família viu amb sous de menys
de 40 quetzals per dia (4 euros),
on les dones han sigut educades
per criar, callar i servir.
L’ajuda i la implicació d’aquestes organitzacions són l’alé per a
aquestes dones rurals, indígenes, analfabetes i pobres.
Des de Coindi se centren en
una formació que abasta tres
vessants: l’alfabetització bilingüe -intercultural –en k’iche,
kaqchiquel i castellà–, la creació
d’horts familiars i la formació
política. Formació que pretén
aconseguir que la dona puga ser
independent, i que puga defensar-se en un món dominat pels
homes. L’ajuda d’UNAMG, d’altra banda, va un pas més enllà,
perquè l’organització feminista
dota de consciència l’ànima de la
dona. Els tallers a què assisteixen són d’un alt contingut polític,
qüestionadors de la història i de
l’actualitat sobre el territori cos,
territori terra, colonització, despulles, participació ciutadana…,
i curiosament la participació
d’aquestes dones comporta un
efecte multiplicador, mobilitza
més dones i alimenta l’esperit
crític i de lluita.
Darrere d’aquestes institucions també hi ha la cooperació
espanyola. La ONGD Ensenyants
Solidaris i l’STEI-Intersindical fa
més de 20 anys que treballa per
l’educació, la sensibilització i la
formació en països com Guatemala, el Perú o el Marroc.
A aquesta tasca, també s’hi
ha sumat STEPV-Intersindical
i, cada any, mestres, professors
i professores valencianes van a
Guatemala a realitzar-hi tasques
de formació i sensibilització.
Arribar a la comunitat Jolomix I, a l’orient del país, costa un
viatge amb pick-up, passar amb
llanxa un riu que es desborda

una vegada seguit seguit i dues
hores a peu entre muntanyes i
valls plenes de bananes i cultius
de café.
Fins allí es desplacen voluntaris i treballadores –perquè
sobretot són dones– de les ONG
per desenvolupar-hi la seua
tasca.

La ONGD Ensenyants
Solidaris i l’STEIIntersindical fa
més de 20 anys
que treballa per
l’educació, la
sensibilització i la
formació en països
com Guatemala, Perú
o el Marroc

“Ara, hem sentit que nosaltres tenim el dret de participar,
que no tenim por de parlar, de
decidir. Ara ja no som callades
com abans, en hem despertat i
les dones tenim l’espai i el dret
de decidir tant en la família com
en les comunitats”, expressa
Elena Chub, líder d’aquesta comunitat llunyana.
Així és com les dones avancen: gota a gota dotant-se
d’eines crítiques, alimentant
l’ànima de la reflexió, creant la
possibilitat d’obrir espais per a
participar, sentir i fer seu un dret
arrabassat –potser alguna vegada aconseguit– d’exercir, amb
llibertat, el dret de ser.

Fotos Mar Vivó

MARÍA LOZANO ESTIVALIS
Doctora en Ciències de la informació.
Professora en la UJI
Una diputada de Podemos, Carolina
Bescansa, va acudir amb el seu fill
al Congrés i la seua acció va obrir
una volta més una particular caixa
de Pandora del feminisme: la maternitat. June Hernández, directora
de Pikara Magazine, ens advertia ja
fa temps que en la seua revista no hi
ha cap altre tema que genere tanta
controvèrsia. Hi ha un punt en les
discussions que evidencia sempre
l’existència d’un malestar no resolt.
No és estrany que el feminisme
siga desconfiat. Al llarg del segles,
les dones han interactuat amb un
ideal maternal androcèntric fora
del qual no han trobat un lloc clar
com a subjectes, perquè la seua
subjectivitat estava lligada al funcionament del seu cos i aquest a la
reproducció social i cultural d’un
sistema inequívocament patriarcal.
Per tal d’advertir sobre les trampes
d’aquest ideal maternal, Victoria
Sau ens deia: “De mare, no n’hi ha
més que cap”.
És cert que l’anomenat feminisme de la diferència ha enriquit el
debat sobre la possibilitat de construir una maternitat fora de l’ordre
simbòlic establit i amb la paraula de les dones com a subjectes.
Tot i això, resulta inquietant que la
clau d’identificació per a una dona
continue estant molt determinada
per la funció materna. Tant és així
que a hores d’ara hi ha un mot que
serveix per a definir les dones que
expliciten el seu desig de no tindre
ni criar fills o filles: les NoMo (No
Mother). Se suposa que el recurs a
aquest nou terme respon a la reivindicació de la llibertat de decidir
de les dones. O també com una manera de facilitar l’eixida de l’armari
patriarcal que marca la maternitat
com a destí femení.
Però, cap a on s’ix exactament?
Quan una persona ix de l’heterosexualitat entra en una altra cosa
que es defineix per si mateixa.
Com es defineix la “no mare”? Quina cosa cal atribuir-hi, més enllà
de la seua absència de descendència? En aquest cas, la negació confirma la norma, puix no la trenca, i
molt menys allibera la dona de la
seua definició en funció de la maternitat.
Després de tot, potser Victoria
Sau tenia raó i encara que hem

La dona indígena
guatemalenca i la llibertat
de ser
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Les polítiques
neoliberals i la
desigualtat

El permís de lactància paterna.
Un dret reconegut i vulnerat

AMPARO CARPÍ MELIA
Intersindical Salut
Segons l’article 37.4 de l’Estatut
dels Treballadors en els supòsits
de naixement de fill, adopció o acolliment [...], per a la lactància del
menor fins que aquest complisca
nou mesos, els treballadors tindran dret a una hora d’abscència
de la faena, que podran dividir en
dos fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció
o acolliment múltiples. Qui exercisca aquest dret, per la seua voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seua jornada en mitja
hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en
els termes previstos en la negociació colectiva [...].Aquest permís
constitueix un dret individual dels
treballadors, homes o dones, però
només podrà ser exercit per un
dels dos progenitors en cas que
ambdós treballen.
Com veiem, aquest permís està
completament ratificat però, tot
i això, hi ha treballadors que han
hagut de reclamar-lo a través de
la justícia. No sé per quin motiu els
treballadors i treballadores passem el temps reclamant drets que
estan clarament prevists i que de
segur que se’ns acaben reconeixent. Probablement, en el sector
privat, deu ser a causa d’un intent
de negar-los per part de l’empresariat. Ara bé, en la pública...
quin n’és el motiu?
De tota manera aquest no és el
tema que ens competeix. Ho és el
fet que, malgrat que cada dia és

més visible la igualtat entre homes
i dones al lloc de treball en relació amb permisos i drets, encara
ens queden moltes diferències per
combatre i fites per assolir. Fins i
tot tenim al davant persones que
pensen que aquests drets no són
necessaris.

La realitat ens revela
que existeixen casos
en els quals el permís
de lactància ha
sigut reclamat per
treballadors i no l’han
pogut gaudir ja que,
quan finalment se’ls
ha reconegut, el dret
havia prescrit

La quotidianitat és l’element
central generador de diferències. I
és que en el dia a dia no ens n’adonem, però és en la quotidianitat on
naixen i tenen lloc les diferències
entre homes i dones. A priori, segons la llei, vivim al si d’un context
igualitari on tots som persones de
ple dret. Per tant, tot reconeixement ha de ser aprofitat i pres en
consideració per tothom, reconeixements i avanços com ara el permís de lactància. La realitat, però,
ens revela que existeixen casos en
els quals el permís de lactància ha
sigut reclamat per treballadors i
tanmateix no l’han pogut gaudir ja
que, quan finalment se’ls ha reconegut, el dret havia prescrit.

L’evolució quant al permís de
lactància paterna començà a València amb el primer pla d’igualtat de la Generalitat Valenciana.
Mitjançant el Decret 210/1997,
de 10 de juliol, es creà la Comissió Interdepartamental d’Igualtat
d’Oportunitats entre Dones i Homes, amb l’objectiu de contribuir a
l’evolució de la societat valenciana
cap a un model de desplegament
basat en el protagonisme de les
persones, per a la qual cosa és bàsica la igualtat d’oportunitats per
a tota la població.
Posteriorment, el pla d’igualtat
2011-2014 establia que: ”Eliminar
la discriminació per raó de sexe
no és només una qüestió de justícia, sinó una aposta estratègica
per a aconseguir el desenrotllament cultural, social i laboral que
permet consolidar els drets i les
oportunitats que ha de tindre la
plena ciutadania [...]. Des de les
àrees d’actuació que inclou este
nou pla d’igualtat, volem continuar
avançant en la incorporació de la
perspectiva de gènere en totes les
polítiques del Consell, així com en
la representació de les dones en la
presa de decisions, promovent la
seua participació en les organitzacions polítiques, socials, sindicals i
empresarials.
Des de les mesures concretes,
com el permís de lactància paternal als plans transversals, d’impuls
de la igualtat, hem de continuar
en la lluita. Hem de seguir vetlant
perquè l’Administració actue com
a agent actiu per la igualtat, sense
deixar espai a les desigualtats en
cap matèria, àmbit o treball.

JOSEFA CARREÑO MONTOYA
Mestra d’A/L
Tal com revelen diversos estudis
internacionals, les polítiques neoliberals dels últims anys han incrementat les desigualtats, tant
econòmiques –els presidents de
les empreses de l’IBEX guanyen
158 vegades més que la resta del
personal assalariat d’aquestes
empreses–, com també de gènere, sovint poc reflectides en els
indicadors econòmics.
El neoliberalisme, en el context de la crisi actual, ha provocat una forta reacció respecte
a estereotips i rols de gènere,
buscant, de nou, separar els rols
de producció i reproducció que
en crisis capitalistes anteriors va
aconseguir el retorn de les dones
als àmbits domèstics i de la cura.
Per contra, la precarietat salarial i la inseguretat laboral, que
impossibilita renunciar a un sou
en el nucli familiar, així com la
resistència de les dones a abandonar espais i drets conquistats,
està dibuixant una nova realitat i
un escenari difícil per a la cura de
la vida i la realització de projectes
vitals.
El debilitament, o fins i tot
desmantellament, de l’incipient
estat del benestar mostra, amb
el pretext de la crisi, la veritable
cara del neoliberalisme. Aquest
tipus de capitalisme es desentén
de les necessitats reals de les
persones i les contempla com a
simples consumidors, ja que deixa les cures relegades a l’àmbit
estrictament privat i privatitzat,
amb les terribles conseqüències sobre les classes socials més
desfavorides i sobre les dones
–cuidadores majoritàries– que
això comporta.
Al meu entendre, el gest de
Bescansa escenifica amb nitidesa, tal vegada no buscada,
aquesta realitat. Per això, hui
l’agenda feminista segueix sent
central.
En 2016 continuem constatant
les dificultats, si no la impossibilitat, per a desenvolupar les nostres vides superant la dicotomia
capitalista productors/consumidors, sabent–nos i reclamant–
nos persones en tota la complexitat –productiva, però també
susceptibles o agents de cures–.
Això mostra la necessitat política
d’abraçar les reivindicacions feministes, atés que l’agenda feminista és també agenda social.
Opine, però, que és necessari
redefinir l’esquema clàssic que

es basa en els termes de producció/reproducció, i que el fructífer debat suscitat en les xarxes
socials a propòsit del “xiquet de
Bescansa” ha posat sobre la taula. I és que, si bé segueix sent
un repte compaginar maternitat
i desenvolupament professional,
altres realitats interessadament
invisibilitzades, com ara les cures i les ajudes a majors i dependents funcionals, també necessiten ser visibilitzades.
Les dades relatives a 2014, les
últimes oferides per l’INE, són
molt esclaridores. Les persones
entre 85–89 anys han augmentat
en un 3,61%; les de 90–94 anys,
un 7,11%; i les majors de 95, en
un 5,81%; mentre que les compreses en el tram de 0–4 anys
han descendit en un 2,8% respecte a les estadístiques de l’any
anterior. També hi ha un balanç
negatiu (entre un 2% i 5%) en els
trams entre 20 i 39 anys, els més
reproductius, com a conseqüència de l’emigració.

La precarietat salarial
i la inseguretat
laboral, així com la
resistència de les
dones a abandonar
espais i drets
conquistats, està
dibuixant una nova
realitat i un escenari
difícil per a la cura de
la vida i la realització
de projectes vitals

Per tant, és necessari i urgent
situar en el centre del debat polític aquesta qüestió. La coresponsabilitat familiar i social de
les cures ha de ser un motor de
canvi i ha d’ajudar a definir una
societat més justa, igualitària i
humanitzada.
Comptat i debatut, desenvolupar polítiques de cures en els àmbits educatiu i assistencial (residències, escoles infantils, etc.);
racionalitzar els horaris amb la
complicitat dels agents socials i
econòmics; establir permisos per
naixement iguals, intransferibles
i remunerats al 100% per als dos
progenitors; desplegar la llei de
dependència; així com explorar
altres experiències no institucionalitzades són mesures que han
de marcar aquest nou temps polític, per avançar en l’agenda social
i feminista.
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La presentació i posterior aprovació per part
del consell de govern del protocol obeeix a
diverses circumstàncies que conflueixen en
el temps.

Actualment, en la
Universitat d’Alacant, per
cada 2 catedràtiques hi ha
8 catedràtics

Maria José Rodríguez Jaume, Doctora en Sociologia per la Universitat
d’Alacant i Directora de la Unitat d’Igualtat.

Les universitats hem d’assumir el
compromís i la responsabilitat social
de ser motor del canvi d’idees i de
cultura patriarcal
RAFAEL GIL VERA
MIGUEL MARÍN ZAMORA

Des de fa sis anys dirigeixes la Unitat
d’Igualtat de la Universitat d’Alacant. Amb
quins objectius vas començar-hi?
Quan vaig assumir la direcció de la Unitat
d’Igualtat (UI) el meu objectiu principal era
aconseguir que es realitzaren el nombre
més gran d’accions del primer pla d’igualtat. No hi havia molt de temps a perdre, ja
que encetàvem el camí amb poca experiència –i cultura– en polítiques d’igualtat universitària i teníem per davant un nombre
important d’accions i tres anys per implementar-les. Malgrat això, ben aviat descobreixes que, per a assolir aquest objectiu,
cal dirigir l’esforç cap a accions de sensibilització amb la finalitat d’implicar el major
nombre de persones de la comunitat universitària. Els plans d’igualtat són compromisos col·lectius que transcendeixen la voluntat política –en aquest cas, la de l’equip
de direcció rectoral.
Què ha aportat la UI a les polítiques
d’igualtat de la UA des que es va constituir?
La La UA ha sigut, històricament, una institució molt compromesa amb la igualtat entre
dones i homes. N’hi ha dos exemples que ho
il·lustren.
D’una banda, comptem amb el Centre d’Estudis de la Dona (CED) –l’actual Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere–,
que va ser el primer centre universitari especialitzat en qüestions de gènere a tot l’Estat

Pàgina web de la Unitat d’Igualtat de la Universitat d’Alacant

espanyol. Aquest curs l’institut celebra el desé
aniversari amb l’exposició d’arts plàstiques
Mulier-Mulieris. Es tracta d’una exposició de
gran impacte nacional i internacional, i amb
la qual s’ha volgut posar de manifest que la
creació artística contemporània fa visible el
constant i complex procés de transformació de
la identitat femenina i és un terreny fèrtil per
a les recerques que rescaten el llegat de les
dones.
De l’altra, tenim la UI, la creació de la qual va
suposar un fort impuls a les polítiques d’igualtat
atés que les ha institucionalitzades i també ha
instal·lat les qüestions de desigualtat (directa i indirecta) entre dones i homes en l’agenda política.

Malgrat això, l’arrelament que a poc a poc
van adquirint les polítiques d’igualtat en la
nostra universitat és conseqüència de les accions que van precedir-les; accions com les
assenyalades adés i que, d’alguna manera,
reflecteixen el compromís que la UA ha mantingut i manté amb la promoció del principi
d’igualtat entre dones i homes.
Sobre el Protocol específic per a la prevenció i intervenció de l’assetjament sexual, per
raó de sexe i per orientació sexual de la UA,
aprovat l’any passat, quines necessitats hi
havia que en justificaren la creació i posada
en marxa?

En primer lloc, el nostre protocol és una
resposta a l’art. 62 de la LO 3/2007 per a la
igualtat efectiva de dones i homes, que estableix l’obligatorietat de les administracions
públiques de negociar un protocol d’actuació
enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe amb la representació
legal de treballadores i treballadors.
La UA ja comptava amb un protocol mixt
que incloïa aquests comportaments, dins del
marc dels procediments dels riscos laborals.
Per això l’impuls del protocol específic no va
ser fruit només de la necessitat d’adequar el
marc d’intervenció als requeriments legals
sinó també del compromís de responsabilitat
social de la UA, com a institució transmissora de valors, generadora d’opinió i compromesa amb el progrés social i amb la igualtat
entre dones i homes. Des d’aquesta òptica,
un segon objectiu del protocol específic va
ser dotar-nos d’una eina que promoguera
una cultura de la sensibilització enfront de
qualsevol situació de discriminació, assetjament i violència de gènere.
En tercer lloc, el protocol integra les necessitats del dia a dia de la UI i també integra l’experiència adquirida amb casos de
violència de gènere: alumnes que fora de la
UA són assetjades per les parelles o exparelles, alienes a la institució; alumnes que en
la UA han sigut assetjades per les parelles o
exparelles, però que no són membres de la
comunitat universitària; i alumnes amb ordre
de protecció. Aquests últims comportaments
queden fora de l’àmbit objectiu d’aplicació
del protocol, però vam entendre que si no s’hi
incloïen no donàvem resposta al compromís
institucional d’eradicar qualsevol tipus de violència de gènere. Per aquesta raó, el protocol arreplega un capítol dedicat a les mesures d’actuació davant situacions de violència
de gènere.
Com ha sigut el desenvolupament i la
implantació d’aquest protocol? Com veus la
situació actual a la UA?
El procés d’implementació del protocol s’ha
desenvolupat en diferents aspectes. En primer lloc, el procediment a seguir s’ha posat
a prova ja que s’ha activat en dues ocasions.
En segon lloc, tal com especifica el protocol,
s’està duent a terme la formació específica
dedicada a la prevenció d’aquests comportaments. També, per a la sensibilització i
informació, el curs 2015-2016 s’han editat
uns tríptics informatius distribuïts entre la
comunitat universitària dins de la campanya
de promoció de la igualtat entre dones i homes. La campanya l’hem titulada Retallant
estereotips. Siluetes per la igualtat i contra
la violència de gènere i podeu trobar-la a la
nostra pàgina web (http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/noticies-unitat-d-igualtat.html).
Finalment, ens semblava d’especial interés
que la UA disposara d’una pàgina web contra la violència de gènere atés que era una de
les accions incloses en el segon pla d’igual-
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tat. La web s’ha activat fa poc i s’hi ofereix
informació precisa sobre el procediment
a seguir en cas de creure que s’és víctima
de violència de gènere o víctima d’assetjament sexual, així com per raó de sexe o
d’orientació sexual. Aquesta és una iniciativa innovadora en l’àmbit universitari.
Quines són les accions que caldria dur a
terme en el futur des de la UI en l’àmbit
de la UA?
Malgrat els innegables avanços que en
matèria d’igualtat entre dones i homes
s’han aconseguit en la UA, queden reptes
de gran importància. Segons la meua opinió, un és impulsar mesures específiques
per a les docents i investigadores de la UA,
de tal manera que un major nombre aconseguisca les categories professionals de
major excel·lència ja que actualment per
cada dos catedràtiques hi ha huit catedràtics. Actualment, comptem tant amb un
important nombre de recerques que han
assenyalat els obstacles específics de les
dones en la ciència i l’acadèmia, com amb
experiències d’èxit. Aquest pas és solament qüestió de temps.
En totes les universitats públiques del
País Valencià hi ha unitats d’igualtat. Com
hauria de ser la col·laboració entre aquestes i altres àmbits del món educatiu?
Les unitats d’igualtat de les universitats
públiques valencianes mantenim anualment reunions de coordinació i treball.
Així mateix, participem de les trobades
anuals que organitza la Xarxa d’Unitats
d’Igualtat de les universitats públiques
espanyoles. El 2013 es va crear el grup de
treball Igualtat i Gènere de la Xarxa Vives,
que també manté una activitat molt intensa. Ens falta tindre una sectorial al si de
la CRUE, una reivindicació que hem sol·licitat en reiterades ocasions i que sempre
se’ns ha denegat.
Al teu parer, al conjunt del sistema educatiu, quin paper han de representar les
polítiques d’igualtat?
L’educació en valors no discriminatoris –no
només per raó de sexe– és la millor eina
per a aturar el repunt d’actituds i de comportaments masclistes. Atés que el sistema educatiu és un dels principals agents
de socialització –també en matèria de
gènere–, s’hauria de fer una aposta seriosa i rigorosa per la promoció de la igualtat entre dones i homes en tots els cicles
educatius, des d’educació infantil fins a les
etapes d’educació superior, tant en el currículum explícit com en l’ocult.
El lema del 8 de març d’enguany de la
Confederació Intersindical és “Les lluites feministes, motor del canvi social”.
Quines creus que són les aportacions de
les unitats d’igualtat dels organismes públics, incloent-hi les universitàries, en el
canvi social en què ens trobem ara?
Compartisc i subscric el lema de la Confederació Intersindical per al 8 de març. Sens
dubte, els seus èxits (passats i presents)
han sigut l’origen de grans avanços per al
conjunt de la societat. Les universitats no
podem restar alienes a aquest projecte
de canvi i millora social. Hem d’assumir
el compromís i la responsabilitat social
de ser motor del canvi d’idees i de cultura
patriarcal. Si ja se’ns reconeix l’aportació a
l’avanç econòmic i científic, ara ens resta
posar en valor la nostra aportació al canvi
dels valors, la cultura i les tradicions que
alimenten comportaments discriminatoris.
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Escoltar les altres

CARME MANUEL CUENCA
Catedràtica de Literatura nord-americana de la
Universitat de València. Escriptora

L

a violència contra les dones és un
tema conreat per la literatura de tots
els temps. Ara bé, el que sorprén és
que les constants agressions perpetrades a
les dones negres de l’Amèrica del Nord esclavista haja estat una qüestió que, a més
d’interessar als autors i autores blancs antiesclavistes, haja estat també contada per
les mateixa víctimes. Abans de la guerra civil
nord-americana ens trobem amb testimonis
escrits per esclaves que ens en parlen obertament i sense cap mirament envers les reticències de la sensibilitat victoriana, sobre
les diverses situacions en què té lloc aquest
maltractament.
El llibre de l’exesclava Harriet A. Jacobs
Incidents in the Life of a Slave Girl, traduït al
castellà amb el títol de Peripecias de una
joven esclava (Ellago, 2005), és exemple rellevant de l’interés per reinterpretar la història oficial des dels marges de la feminitat
negra, a més d’evidència del poder de l’esguard i veu de l’esclava per contrarestar els
prejudicis colonitzadors de les literatures
compromeses. Jacobs va nàixer dins l’esclavitud i va aprendre a llegir als sis anys.
El relat de l’esclava Harriet A. Jacobs, que
té com a protagonista Linda Brent, la seu
alter ego, conta que als quinze anys, per escapar-se d’un amo que l’acaça per violar-la

i explotar-la sexualment, ella es converteix
per voluntat pròpia en amant d’un blanc, una
tàctica que ens presenta com a defensa de
la seua dignitat. D’aquest home tindrà un fill
i una filla, i quan l’hostilitat de l’amo i l’ama
continua i l’amenacen de vendre els xiquets,
l’esclava decideix presentar batalla. Com a
mare que és rebutja la fugida a terres
lliures i s’amaga en
un petit espai de l’andana de la casa de la
iaia, amb l’esperança
que l’amo perda interés per ella, i el pare
dels xiquets els compre. Després de set
anys en l’amagatall,
aconsegueix fugir de
primer a Filadèlfia i
després a Nova York,
on també es troba
amb el racisme i el
maltractament, però
on finalment amb
l’ajuda de la dona per
a qui treballa podrà
comprar els fills.
La narració de Jacobs corprén perquè
no ens conta una historia patètica de victimisme, un relat que inspire en els lectors
la llàgrima fàcil o la identificació gratificant.
És un relat de l’extraordinari viatge cap a la
llibertat que va des del enfrontament directe
amb l’opressor fins a la destrucció dels mites literaris i culturals dels estereotips que
envolten la dona negra com a objecte passiu
d’explotació física i psíquica. Ara bé, el final
no és feliç i l’autora es preocupa de subrat-

llar aquesta discrepància amb les expectatives de qui la llig perquè, en realitat, la seua
història no és única ni tampoc excepcional,
però sí inquietant per la magnitud del que
suggereix. Els fets que hi narra són viscuts
per milers d’altres esclaves, experiències
d’una violència invisible que es perllongaran en el temps mentre
la comunitat nacional no
siga conscient de l’urgent necessitat de canviar un sistema social,
econòmic, polític, racial
i cultural que continua
cec davant els prejudicis
envers les dones negres.
El més important, però,
per a nosaltres lectores i
lectors ben intencionats
i compromesos amb la
millora de la nostra societat racista i sexista,
és que l’esclava Harriet
A. Jacobs demostra ja
al segle XIX que la dona
marginada, aquella que
no troba lloc dins els
diversos territoris sancionats del sistema, té
una veu que tota sola és
capaç de fer-se sentir des de l’exterioritat
salvatge sense cap intermediari. Necessitem, doncs, escoltar amb atenció i respecte
les veus de les moltes Harriets Jacobs que
ens envolten per tal de conéixer el nostre
món i, al mateix temps, reconéixer-nos en
els nostres prejudicis i limitacions.

“Ens volem vives”, un crit el 7N
als carrers
INTERSINDICAL

L

a necessitat col·lectiva de protestar, de
mostrar la ràbia i la indignació per les
constants agressions, per la barbàrie
dels assassinats de dones i criatures, ens va
espentar a fer una crida en les xarxes. Calia
eixir massivament al carrer per dir que ja n’hi
ha prou.
És evident que, dissortadament, les concentracions silencioses que algunes localitats realitzen periòdicament no tenen prou
efecte ni impacte. Aquesta havia de ser una
manifestació que no s’oblidara mai, perquè tota la societat havia de donar suport a
aquesta lluita.
Així, el 7 de novembre, més de mig milió
de persones de tots els territoris de l’Estat
anàrem a la Marxa contra les Violències
Masclistes, convocada pel Moviment Feminista. La primera manifestació feminista que
es feia a escala estatal. Diferents ciutats del
món ens van fer costat amb actes a París,
Londres, Viena, Bristol, Dublín, Estrasburg,
Milà, Montevideo o Stuttgart.
El rebuig a qualsevol violència masclista va unir persones de diferents ideologies.
Participaren institucions com diputacions,
ajuntaments, partits i sindicats... organitzaci-

ons diverses junt amb el moviment feminista.
Una fita en la història en què la cohesió i el
consens contra aquesta barbàrie ens va unir
en un front comú.
Però la lluita segueix, perquè segueix
existint el patriarcat, les dones continuem
discriminades i els masclistes agredint i violentant-nos tots els dies, només pel fet de
ser dones.

Per això el passat 30 de gener es va constituir la plataforma estatal 7N Plataforma
Feminista contra las Violencias Machistas,
de la qual forma part Intersindical. Una nova
etapa s’obri per continuar les accions.
Més informació:
http://intersindical.org/noticies_actualitat/
article/intersindical_forma_parte_de_ella
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Consell Municipal
de les Dones i per la
Igualtat
JULIA RAMOS GARCÍA
TIC. Ajuntament de València
Des que el 22 de juliol de 2009 es
va constituir legalment el Consell
Municipal de la Dona de la ciutat
de València, Intersindical Valenciana havia estat sol·licitant insistentment participar-hi, com a sindicat
feminista que és. Tanmateix, un
reglament excloent amb numerus
clausus fixava la composició de

l’ens en catorze organitzacions i
ens hi deixava fora. La presència
sindical quedava reduïa a UGT,
CCOO i USO.
Pel juny de 2015, amb el canvi
de govern municipal i la creació
de la Regidoria d’Igualtat, Isabel
Lozano, la titular, va manifestar el
desig d’obrir la participació a totes
les associacions de dones que ho
sol·licitaren, així com als sindicats
que tenen el feminisme com a pal
de paller. Lozano va convidar expressament a pertànyer-hi la Intersindical –que feia tres anys que
reclamava formar part del consell
amb la negativa sistemàtica del
PP–. Així, des de la primera reunió,

el 28 d’octubre de 2015, hem estat
presents en el consell.
Precisament, durant els tres primers mesos de funcionament de
l’ens, s’ha elaborat el reglament que
obrirà les portes a la participació
en el nou Consell Municipal de les
Dones i per la Igualtat. Si bé fins a
l’aprovació del reglament, Intersindical hi havia pres part amb dret a
veu però no a vot, hem opinat sobre
les activitats proposades i aportat
les nostres.
En aquest període s’han aconseguit acords relatius a les activitats
entorn del 25 de novembre; l’increment de les activitats del Centre Municipal de la Dona; el rebuig –a pro-

posta nostra– a l’atac masclista que
van patir les magues de la Cavalcada
de la Infància; l’elaboració de criteris
per a definir la Ciutat Lliure de Violència Masclista; i la proposta que
en el futur de cada cinc carrers que
es creen, quatre tinguen noms de
dones.
La nostra ciutat només dedica un
7% dels noms de carrers a dones il·
lustres. Una situació que el consell
va valorar negativament, i que va
motivar que elaborara una llista de
quaranta noms de dones il·lustres.
Si bé l’ordre d’adscripció va ser molt
debatut, finalment la regidora va
acceptar la nostra proposta de llista cremallera (dues de valencianes,
una d’espanyola i una d’estrangera)
i es va aprovar. Si la mesura s’aprova
en el ple de l’Ajuntament, aconseguirem un reconeixement públic i un
espai en la memòria col·lectiva.
Noms com Simone de Beauvoir,
María Zambrano, Olimpia de Gouges, María Montessori, les Tretze
Roses, Ada Lovelace i lluitadores
conegudes en la nostra ciutat com
Cristina Piris o Presen Sáez han de
ser reconegudes i posades en valor
en el procés d’apoderament de les
dones a la nostra ciutat.

Per últim, entre altres acords i
propostes d’activitats, Intersindical
és la responsable que l’ajuntament
inicie –segurament el 8 de març– la
instal·lació de semàfors igualitaris.
Una proposta sorgida de la necessitat de visibilitzar les dones, ja que
en totes les senyalitzacions viàries estem desaparegudes: des dels
senyals per a vianants a les eixides
de col·legi (xiquets), passant pels
semàfors, on sembla que només es
permet o impedeix creuar als homes. Les xiquetes i dones no apareixem en les senyalitzacions llevat que
portem menors. En aquest cas tenim seients i canviadors de bolquers
al bany, carrers per als vianants/pedalables… Curiosament en aquest
cas sí que hi estem dibuixades.
Així, arran de la proposta d’Intersindical i amb el suport de la regidoria de Mobilitat Sostenible i l’interés
de la Regidoria d’Igualtat, s’instal·laran, en encreuaments importants i
de trànsit massiu, semàfors amb figures femenines. Perquè si l’ús d’un
llenguatge no sexista és necessari,
no ho és menys ser vistes i estar
presents ocupant el nostre lloc als
espais públics i apoderant-nos a la
ciutat on habitem.

Intrahistòria
Sufragistas no és només una lloa al
moviment sufragista anglés o un
reconeixement a dues de les seues
figures femenines més significatives
històricament, Emmeline Pankhurst
i Emily Davison. És també un elogi
a totes les dones que van donar suport a la causa, però els noms de les
quals no van cristal·litzar en els llibres ni arxius d’història.
Així, la narració s’inicia amb el
míting d’Emmeline Pankhurst –
Meryl Streep–, fundadora de l’organització Unió Política i Social de
la Dona, i acaba amb l’episodi de
la mort de l’activista Emily Davison
–Natalie Press–, ocorreguda en
el derbi d’Epson de 1913, mentre
intentava posar la bandera sufra-

gista al cavall del rei Jordi V del
Regne Unit.
Entre aquests dos esdeveniments, la pel·lícula narra la dura vida
de Maud Watts. Com moltes altres
activistes, obreres majoritàriament,
la creença en el vot femení i de canviar les lleis i construir una vida més
justa per a les dones li va costar perdre el que més volia, el fill.
El personatge de Maud Watts representa aquesta meitat del món, la
vida silenciosa i anònima de la qual
no ha quedat mai recollida a la història ni els periòdics. Aquesta vida
intrahistòrica és la substància del
progrés, tal com va recollir-ho, anomenar-ho i reconéixer-ho l’escriptor Miguel de Unamuno en el seu
llibre En torno al casticismo.

Veure, escoltar, llegir

Sufragistas

BEGOÑA SILES OJEDA

NEOLIBERALISMO SEXUAL
Ana de Miguel
“La ideologia neoliberal té l’objectiu de convertir
la vida en mercaderia, fins i tot als
éssers humans.
En aqueix sentit,
la conversió dels
cossos de les dones en mercaderia és el mitjà més
eficaç per a difondre i reforçar la
ideologia neoliberal. La poderosa
indústria del sexe patriarcal avança
recolzant-se en dues idees complementàries. D’una banda, en la
teoria de la lliure elecció: ara que
les dones “ja són lliures”, “ja tenen
igualtat”, ja poden “triar” viure del
seu cos, o de trossos del seu cos.
D’altra banda, i per a contrarestar
qualsevol crítica, aquesta tesi s’embolica en certa retòrica transgressora i postmoderna: tota relació és
acceptable si hi ha “sexe consentit”.

DIRECTORA: Sarah Gavron
REPARTIMENT: Carey Mulligan,
Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Natalie Press, Anne Merie Duff,
Brendan Gleeson i Ben Whishaw
GUIÓ: Abi Morgan
FOTOGRAFIA: Eduard Grau
PAÍS: Regne Unit. 2016
GÈNERE: Històric-Melodrama
“La història és la petjada que deixa la
cerca darrere seu i l’espera que s’obri
davant seu”, Jean-François Lyotard.
La pel·lícula Sufragistas reflecteix aquesta definició sobre la història que el filòsof Jean-Francois
Lyotard dóna en el seu llibre Per
què filosofar? Sufragistas narra la
petjada que va deixar darrere seu
la cerca reivindicativa del dret al
vot femení impulsada per les dones

FEMINICIDIO: EL ASESINATO DE
MUJERES POR SER MUJERES
Graciela Atencio (amb les aportacions d’Ana Messuti, Elena Laporta,
Beatriz Gimeno, Irene Ballester i
Laura Rebolledo Génisson)
Les violències masclistes són la
multitud de formes amb què se’ns
maltracta a les dones. D’entre totes
aquestes, el feminicidi, l’assassinat
de la dona pel fet de ser-ho, és la
forma més extrema d’aquesta violència, una violència estructural i
arrelada en la societat.

que van formar el moviment sufragista a mitjan segle XIX al Regne
Unit. Un moviment reformista social, econòmic i polític que demanava
el dret al sufragi femení.
La directora Sarah Gavron mostra, d’una banda, les accions polítiques i terroristes del moviment
sufragista –manifestacions, mítings
clandestins, actes violents de sabotatge…– i les dramàtiques conseqüències en els àmbits familiar i laboral que van sofrir les dones pel fet
de ser militants o simpatitzants del
moviment. De l’altra, fora de la història cinematogràfica i ja en els rètols
finals del film, hi transcriu el camí de
futur que va obrir la cerca de justícia i
llibertat del moviment sufragista.

AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE
Antologia poètica contra la violència
masclista.
Coordina: Silvia Cuevas-Morales.
Aquesta antologia poètica compta amb un pròleg de Carmen Fabré
(escriptora) que ens situa, amb dades i xifres doloroses però necessàries, en aquesta brutal realitat de la
violència masclista.

LA GUERRA NO TIENE ROSTRO
DE MUJER
Svetlana Alexiévich (Premi Nobel
de Literatura 2015
“El que sabem de la guerra ens ho
han contat els homes”. Durant la
Segona Guerra Mundial, quasi un
milió de dones va combatre en les
files de l’exèrcit Roig. Tanmateix,
ningú no va contar la seua història. Svetlana Alexièvitx rescata els
records de centenars d’elles –conductores, infermeres, cuineres o
franctiradores–, totes en primera
línia del front.

FLORIREM, D’ESIR.
Grup musical d’Agres. Cultiven
gèneres diversos com ara el pop
fusionat amb altres estils, la música indie, la rumba, la música
tradicional del nostre poble, l’ska,
el pop-rock, el pop-ska, el reagge, etc. i en valencià. Podeu escoltar-les en http://esiragres.wix.
com/esir
Han oferit diversos concerts i
ara esperen traure el primer disc.
Per a fer-ho possible han impulsat el projecte de micromecenatge http://www.verkami.com/projects/13681-florirem
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Temps de
dones, dones
en el temps
Calendari 2015 sobre les dones en la
Ciència

M

algrat la seua contribució
al progrés i la tecnologia,
les dones en les ciències
han sigut invisibilitzades. L’autoritat científica masculina ha sigut la
responsable d’aquesta invisibilitat,
ja que ha creat mecanismes per
a excloure les dones de matèries
que es volien reservar als homes.
La història de la ciència, com en la
resta de matèries, ha sigut escrita
de forma parcial i sota la mirada
androcèntrica. Per això, cal recuperar la història i les aportacions
de les dones en totes les ciències.
Enguany, l’Organització de Dones de la Confederació STEs-Intersindical, ha dedicat el seu calendari
Temps de Dones, Dones en el Temps
a les dones en la ciència.
Cada mes dediquem espai a tres
dones científiques en un treball coordinat de recerca de l’Organització
de Dones de STEs-Intersindical
l’objectiu del qual és contribuir a la
construcció d’un món més igualitari, visibilitzant moltes dones que
destaquen o van destacar en les
diferents àrees de la ciència. Les
il·lustracions d’enguany són obra
de Sara Alvárez Tomé.

Des de les pioneres com Hipàcia
d’Alexandria o Tròtula de Salern,
les científiques en la biotecnologia
com Ada Lovelace, creadora del
primer llenguatge de programació;
oncòlogues com la valenciana Anna
Lluch o l’alacantina Maria Blasco;
inventores com Hedy Lamarr; biòlogues com Josefina Castell; bioquímiques com Margarita Salas; físiques com Lise Meitner, dones en
les diferents ciències més o menys
conegudes: Rita Levi, Mari Curie,
May-Britt Moser o Sophie Germain,
fins a arribar a les trenta-cinc protagonistes d’enguany.
Al final del calendari posen una
sèrie d’activitats que utilitzen com
a mitjans didàctics fotografies, pel·
lícules, documentals, textos, etc.,
per treballar en valors sobre la
igualtat que es poden adaptar per
a diferents edats i fer a l’aula, i que
recuperen la contribució de dones
científiques que en molts casos
són invisibilitzades.
El calendari es pot demanar en
la seu del sindicat o contactant
amb l’enllaç sindical d’Intersindical Valenciana en cada centre.

Unitat didàctica per a
treballar la igualtat de
gènere
PRIMÀRIA -1r CICLE
ESO

MAVI OLIVER GUASP
Professora de secundària
JUSTIFICACIÓ
Les dones han aconseguit històricament certs drets rellevants en la lluita per la igualtat.
És important conéixer algunes
d’aquestes aportacions de les
dones en el territori valencià i
conéixer també que les dones,
adscrites a associacions feministes, continuen hui en dia
demanant els seus drets en un
moment tan crucial com l’actual, el qual està pendent d’un
canvi polític.
OBJECTIUS GENERALS
Sensibilitzar l’alumnat de la importància de les lluites perquè la
societat avance cap a la igualtat,
ja que són les noves generacions
les que han d’agafar el relleu.
METODOLOGIA
S’utilitzarà una metodologia
activa i coparticipativa que promoga el treball en grup després de la reflexió personal.
L’alumnat llegirà les instruccions de les activitats i se centrarà a resoldre-les de manera
individual i separada de la resta de companys i companyes.
Posteriorment es dividirà la
classe en grups (mínim de 3 i
màxim de 5) perquè cada grup
debata sobre les qüestions
plantejades i expose finalment
les conclusions més rellevants
a les quals s’haja arribat després de la discussió o debat.

La Foguera del Motí dels
Velluters
La mestra o mestre, basant-se
en el contingut de l’article aparegut el 28 de gener de 2016 en LA
VEU, revista digital del País Valencià, llegirà en veu alta l’article
i l’alumnat contestarà preguntes
relatives a la celebració i commemoració dels fets històrics i
drets a aconseguits.

SEGON CICLE ESO
I tu, sols tu
En primer lloc, cal conéixer els
versos que inspiraren la cançó
que posteriorment escoltarem.
Cal conéixer l’escriptora Maria-Mercè Marçal, la seua poesia
i el poema “I tu, sols tu”. Consulta aquestes pàgines per respondre a les preguntes.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/81/20/0/3/0/maria-merce-marcal.html
http://www.enciclopedia.cat/
EC-GEC-0040040.xml
−− Com es diu el poema?
−− En quin llibre de poemes el
trobem?
−−Quin premi va rebre el llibre?
Aprén els versos després
d’entendre’ls. No dubtes a buscar aquelles paraules que no
comprens en el diccionari.
En aquest web tens informació sobre la cançó: http://www.
tresdeu.com/2015/10/el-diluvi-dones-videoclip.html

−−Quin grup la canta?
−−Dins quin EP es troba la cançó?
−−Qui va fer el videoclip?
La cançó “I tu, sols tu” del
grup Diluvi és una recreació del
poema d’aquesta autora. Pots
trobar-ne el videoclip i la lletra
ací: http://villenaso.blogspot.com.
es/2015/11/el-diluvi-i-tu-sols-tu.
html
Al videoclip veuràs moltes
imatges de dones. Reconeixes
algunes de les imatges? A quin
moviment feminista o acció concreta fan referència? Busca més
informació sobre aquestes dones feministes del passat o present. Qui eren? Què pretenien?

BATXILLERAT I FPA
Plataforma 7N
Llig l’article i descobreix la finalitat de la marxa 7N, la darrera
mobilització més important del
moviment feminista a l’Estat espanyol:
http://intersindical.org/dones/
article/juntes_contra_les_violencies_masclistes1
−−Quan va començar a generar-se el moviment? Que
pretén?
En la web de la plataforma
7N: http://marcha7nmadrid.org/
ca/ trobaràs el manifest. Fes un
resum de les reivindicacions que
et semblen més rellevants.
*Aquestes unitats didàctiques estan
resumides. Pots descarregar-les
senceres de la web d’Intersindical-Dones: http://intersindical.org/
dones
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ROSA ROIG
Professora de Secundària. Escriptora
“Patochada; espectáculo burlesco y provocador; prostitutas de un western; escenificación
de una burla; espectáculo lamentable; magas
pop; todo vale para subirse a una carroza; efecto Pedroche –la presentadora de les Campanades i el vestit inexistent–; cabareteras de la
huerta; asomadas al balcón mientras enseñan
el suyo; mamarrachos meloneros; producto
fresco; mama chicho de Ribó; chusmerío; chiste; película de terror; reinas de carnaval; gordas; ridículas; payasas tendenciosa; tiorras;
cortesanas; brujas; putas.”
Amb aquestes paraules i expressions
s’expressaren en públic, durant més d’una
setmana i sense que haja tingut cap conseqüència, polítics, dones i hòmens del Partit
Popular, amb càrrecs orgànics i institucionals. Persones públiques que representen un
sistema democràtic i, per tant, també les dones que en formem part. S’hi afegiren també
periodistes i columnistes, que seguiren i amplificaren la consigna, que a les poques hores
d’acabada la Festa de la Infantesa, va llançar
Isabel Bonig, presidenta del PP Comunitat
Valenciana i diputada a les Corts valencianes. Les Corts que ens representen i han de
respectar i fer respectar la llei; diputades i
diputats que han de ser models de conducta
per transmetre els valors de la democràcia:
igualtat, llibertat i fraternitat-sororitat.
Entre els noms dels autors i autores dels
insults a les Magues de Gener, que seguiren
la consigna del PP valencià –el del cas Taula,
el de Rus, Fabra i Rita–, trobem l’exregidor i
ara diputat autonòmic, Miguel Domínguez; la

diputada al Congrés espanyol, Marta Torrado,
autora de la manipulació d’una imatge amb
menors; Ricardo Bellveser, poeta i articulista en El Mundo; Ismael López Martín; Alfonso
Rojo, periodista i responsable d’El Periodista
Digital; Pedro Narváez, columnista de La Razón; Félix Crespo, vicesecretari d’Estudios y
Programas del PP de Valencia; Luis Santa-

Calculeu, quin és l’efecte de
més d’una setmana d’insults,
sense respostes del mateix
nivell i al mateix nivell?

De la Festa del Xiquet de 1936 a
la Festa de la Infantesa de 2016

CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ
Escriptora i investigadora. Promotora de la Setmana de la Infància i Festa de la Infantesa, organitzada per la Societat Coral el Micalet
La infància que va patir la Guerra Civil no ho va
tindre fàcil per a viure com a xiquets i xiquetes
aquell període de confrontació amb el feixisme. Objectivament ser neutral, quan els avions italians o alemanys estan bombardejant
ta casa, destruint atifells i matant familiars i
amics, és impossible. Els escolars dibuixaven
les seues experiències: la ruptura de la seua
quotidianitat. En els traços destacaven avions,
fum, foc, sang, ambulàncies i enterraments.
Des dels primers bombardejos a cel obert a la
ciutat de Madrid, on l’aviació enemiga no respectava ningú ni res, va tindre lloc l’evacuació
escalonada de milers de criatures cap al País
Valencià.
¿El govern republicà, una vegada traslladat
a València, el novembre de 1936, va voler oferir
a la infància uns quants dies d’alegria i protagonisme a través de la Setmana del Xiquet per
a substituir la Setmana del Nadal? Possible-

ment, però també per a introduir nous hàbits
festius, d’acord amb el nou temps que es vivia
i amb la mirada posada en el desitjat futur,
una vegada acabada i guanyada la guerra. Una
iniciativa del Ministeri d’Instrucció Pública, junt
amb organitzacions antifeixistes, que sentien
com a progrés la
necessitat d’instaurar aquesta
nova festivitat.
Prova d’açò és
que la Festa del
Xiquet es va celebrar des del
desembre
del
1936 fins als
primers dies del
gener del 1937 i
en els següents anys, fins al 1939. Les finalitats
solidàries eren la base del projecte.
Per a la celebració de la Setmana del Xiquet
es van programar activitats en què la neutralitat era impossible atés el moment històric.
Va haver-hi lectura de poesies, actuacions
musicals –orquestres i cors–, representacions
teatrals i festivals, amb la intenció de recaptar
fons per comprar joguets i contes, així com per

maría, vicesecretari d’Ideas, Principios y Valores del PP regional; i Beatriz Simón, regidora –o exregidora, no n’estic massa segura,
ara– en l’Ajuntament de València.
Deixem fora del recull d’insults, els que es
llançaren des de les televisions; i també les
mentires i manipulacions, que van anar eixint
en portada, o editorialitzades, des de mitjans

de comunicació com El Mundo o Las Províncias. No fem ni esment de tot el que se’n va
dir en la xarxa, ni quantíssimes barbaritats
semblants a les que encapçalen l’article van
córrer en imatges manipulades; en converses privades; en whatsaps poc aptes per a
persones sensibles. No tenim en compte les
nombroses vegades que isqueren els nostres
noms en mitjans públics i en converses privades per seguir insultant-nos. Tampoc tenim

entregar roba i obsequis als xiquets i xiquetes.
Aquesta solidaritat, que substituïa la caritat, va
fer que s’arreplegaren milers de joguets a València, com va publicar La Vanguardia el 27 de
desembre de 1936: “Han sigut enviats a Barcelona trenta mil joguets dels rebuts amb motiu
de la Festa per al Xiquet”. I no solament València va iniciar aquesta festa, va ser, en conjunt,
l’Espanya lleial la que s’hi va bolcar. Els sindicats CNT i UGT-FETE; Aliança d’Intel·lectuals
per a la Defensa de la Cultura; Socors Rojos;
Solidaritat Internacional Antifeixista; Amics de
l’Escola; Associació Auxiliar
del Xiquet, entre
altres organitzacions, es van
ocupar de reunir
recursos i, gràcies a aquesta
desinteressada
actuació, es van
omplir de joguets els centres
de les organitzacions membres
del Comité de la
Setmana del Xiquet, en centenars de localitats.
Encara que l’escola també estava en guerra, es van iniciar atraients projectes educatius, en què va ressaltar la coeducació com a
inici de canvi cap a la igualtat, en què xiquets i
xiquetes s’educaven jugant amb nines i trens,
indistintament.
La Festa del Xiquet, instaurada oficialment
per ordre ministerial del desembre del 1937,

Il.lustradora
Manola Roig
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En defensa de les Magues de Gener

en compte els silencis mediàtics i institucionals. Perquè vam tindre mostra de la solidaritat de la gent del carrer, i de la sororitat
de moltíssimes dones i hòmens –coneguts i
desconeguts– que van eixir a defensar la nostra dignitat.
Cadascuna de les paraules que es llançaren contra nosaltres són un acte de violència,
exercit en públic i per persones públiques. I
és violència de gènere en la vida pública. Perquè la de gènere és la violència exercida sobre les dones pel fet de ser-ho. Que un estat
governat pel PP suspenga en matèria d’igualtat no crec que ens estranye. No, si sentim
què diuen. No, si sentim amb quina impunitat
ho diuen. I amb quina lleugeresa.
Fa molt de temps que les dones i les institucions feministes expliquen que la violència
de gènere és un problema estructural que,
en paraules de l’Instituto Andaluz de la Mujer “se desenvuelve con total naturalidad en
nuestra cotidianidad. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para ampliar
las redes del sometimiento y el control en la
juventud. Por lo que cada minuto que pasa es
crucial para avanzar hacia una sociedad justa e
igualitaria, y segura y libre de violencia contra
las mujeres.” Sí, cada minut, de cada dia. Calculeu, quin és l’efecte de més d’una setmana
d’insults, sense respostes del mateix nivell i
al mateix nivell?
Segons Marcela Lagarde, en un món patriarcal només els hòmens són autènticament
humans, “pares entre ellos”, diu l’autora, i les
dones són considerades inferiors “incluso
detestables”, i si es tracta de prostitutes, es
tracta d’objectes “el otro se apropia de ellas,
las usa y las desecha”. Fins quan deixarem
que el nostre seguisca sent un món patriarcal que seguix actuant contra les dones que
desafien els estereotips, encara que només
siga per eixir al balcó?

tenia com a objectiu dur l’alegria a les escoles i colònies escolars amb regals, joguets,
contes i festivals adequats. Molts dels xiquets
i xiquetes acollits en colònies, fills de combatents republicans, van omplir els carrers
de València el gener del 1937, en l’acte amb
el qual concloïa la festa. Va ser una cavalcada
organitzada per a la infància, en què la sensibilitat i la preocupació per la guerra va fer
que isqueren al carrer milers de valencians i
valencianes, com a participants o com a espectadors. La cavalcada representava la reformulació d’una nova societat.
Són moltes les dimensions del projecte del
1936 que ara, al segle XXI, hem volgut recordar per transmetre, alhora, optimisme, solidaritat, respecte, cultura i memòria. Efectivament, hem pretés fer memòria del que es va
aconseguir: donar alegria a milers d’escolars,
molts d’ells refugiats, tal com passa a hores
d’ara, que n’hi ha molts pels nostres carrers,
encara que no els veiem.
La Setmana del Xiquet va ser una idea que
no va poder continuar a causa de la guerra,
però que és un espill vàlid per a actualitzar
i dissenyar unes festes al voltant del solstici
d’hivern. Tot plegat es tracta d’una crida per a
eixir al carrer i gaudir d’un matí de diumenge,
amb la màgia que proporcionen els clàssics
valors representats a través de la figura de la
dona, atés que visibilitzar la presència de la
dona hauria de ser normal, si aquest país no
haguera sucumbit a les penalitats i el retard
franquista, així com als vicis antidemocràtics,
que encara subjauen en el nostre dia a dia.

