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Som veu, som força,
JUNTES construïm futur
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

M

ÀREA DE
LA DONA

olts han sigut els
segles des que
la primera dona
oradora, Aspasia,
es va dedicar a difondre el
coneixement, fet que li va
valdre la consideració de
concubina com a única faceta
a destacar-ne, relegant la

seua dimensió d’oradora. La
seua paraula i la seua figura
van ser ocultades per por del
poder de la seua imatge com
a model a seguir. Molts anys
menys han passat des que una
dona espanyola es va alçar en
el parlament per demanar, a
través de la seua veu, el dret de
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les dones a participar en la vida
pública, fet que la va portar
al desterrament voluntari i
a la pèrdua de la confiança
dels seus propis companys
de partit: Clara Campoamor
també era perillosa com a
model.
La paraula pública, la
VEU, és el millor instrument
per a cridar les injustícies,
la manera més directa de
demanar el que és d’una,
i sobretot, és la manera
d’explicar als i les altres i a
nosaltres mateixes com veiem
el món i com el volem.
Hui tornem a servir-nos de
la paraula per a reivindicar la
necessitat d’estar juntes, de
teixir xarxes per a tindre més
FORÇA, per treballar cada dia
en els nostres diferents sectors
i defendre els drets de les
dones, més en perill que mai
per la involució ideològica que
s’ha assentat en la política i en
la societat.
Ens segueixen posant
impediments a la incorporació
al món laboral, propiciant
la nostra tornada a les llars
i l’assumpció d’una doble o
triple jornada amb l’eliminació
pràctica de la llei de
dependència.
Patim precarietat laboral i
se’ns condemna a pensions de
misèria. Cobrem -segons les
últimes xifres oficials- salaris
que arriben a un 23,9% més
baixos que els dels homes. Al
País Valencià, les últimes xifres
parlen de 279.328 aturades
front als 239.405 aturats.

Se’ns assassina, però els
governs no fan sinò retallar en
prevenció, en assistència. Se’ns
vol retallar el dret a decidir
sobre el nostre cos mentres
se’ns nega el dret a ser mares
per la nostra orientació sexual,
per estar soles.
Imposen una reforma
educativa que lleva a la futura
ciutadania la capacitat de
desenvolupar una ment més
crítica, una societat més
igualitària, una educació des de
les primeres etapes basada en
la coeducació, en el respecte
a la diferència i la diversitat,
en l’estima al que és femení. A
més, impulsen l’ensenyament
en les aules públiques de la
religió, bastió de la misogínia i
del patriarcat.
Amenacen amb una
llei sobre l’exercici de la
coresponsabilitat parental i
altres mesures a adoptar en
els casos de nul·litat, separació
o divorci que, sens dubte, toca
drets bàsics de les dones i les
criatures, mentre que dóna
recer a la demanda d’una
escassa part de la població que
fa habitualment de la custòdia
compartida una amenaça i una
venjança contra les dones.
Per tot, hui, Dia
Internacional de les Dones,
manifestem:
• No farem cap pas arrere en
el camí de la consecució dels
drets de les dones.
• Lluitem per aconseguir la
igualtat real i efectiva entre
dones i homes en tots els
àmbits.

ENTREVISTA ROSA SOLBES I EMILIA BOLINCHES

“Tenim veu, però ens escolta algú”
ENTREVISTA REYES VIVAS RAMOS

“Tot en la meua vida és política: on
compres, què menges, etc...
>pàgs. 4 i 5

• Exigim la retirada
immediata del avantprojecte
de llei sobre l’exercici de la
coresponsabilitat parental
que deixa en total indefensió a
menors i dones.
• Continueum demanant
la dotació pressupostària i
estructural suficient perquè
l’atenció a les persones
dependents arribe a qui la
necessite. Per una sanitat
pública i universal, sense
exclusió de cap persona,
perquè totes som ciutadanes.
L’accés a la reproducció
assistida de les dones soles
i lesbianes, així com a la
planificació familiar i els
mètodes anticonceptius. No
consentirem la reforma de
la llei de l’avortament, totes
les dones som adultes per a
decidir si volem o no parir.
• Exigim la retirada de la
LOMQE perquè impedeix
una educació en igualtat i
continuem reivindicat una
escola pública laica, lliure de
sexistes prejudicis religiosos, i
respectuosa amb la diversitat
de cada persona.
Som veu, som força, juntes
construïm el futur que ens
mereixem i que mereixen les
nostres filles i fills.
País Valencià, 8 de març de 2015.
Àrea de la Dona d’Intersindical
Valenciana.

Dones de
Hausdorf,
Dones de Jugów
Oblit i memòria a les
muntanyes de l’Òliba
>pàg. 6
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Entre cucs i
papallones

María Lozano Estivalis
“Preferim viure com a papallones
encara que durem poc de temps,
que viure com a cucs durant molts
anys”. D’aquesta manera tan gràfica explica una xica en el seu blog la
seua relació amb l’anorèxia. És una
de tantes sentències que circulen
per les xarxes i que reboten com a
ressò sinistre d’un mal símptoma
personal i social. Perquè quan una
persona diu que prefereix viure poc
com una papallona està anunciant
una opciò que inclou no només la
simbologia de l’elegància o la feblesa sinó també la de la bellesa
efímera que condueix a la mort.
Són associacions autodestructives
que sublimen un cos impossible i
que acaben generant un culte a la
solitud i la malaltia.
El cos que menysprea la nostra
papallona –aquest cuc gros i desagradable– està fet de llenguatge,
de simbologia que envolta la seua
matèria i que ella interpreta a la
seua manera. No és dificil trobar-hi
la connexió de la dicotomia gros/
prim, amb tot el camp semàntic
elaborat i comercialitzat pels imaginaris dominants de l’actual capitalisme. La publicitat sublima
models inabastables, la informació
legitima el control obsessiu del
cos i de la imatge, i les empreses
i els comerços de roba fomenten
unes conductes compulsives que
converteixen el propi cos en un objecte de consum. L’imperi de l’estètica sense referència ètica que
la limite i el menyspreu absolut a
les experiències plurals de la corporeïtat i la sexualitat fan que cada
volta siga més dificil per a la gent
jove transitar cap a la maduresa
de manera saludable. Hi ha estudis recents que asseguren que ja
tenim un nombre considerable de
xiquetes de 9 anys que manifiesten
estar a disgut amb el seu cos. Només aquest fet hauria d’haver fer
saltar totes les alarmes sanitàries
i educatives.
Quantes xiquetes i xiquets dels
que ara voletegen per les xarxes i
pengen imatges transparents més
o menys retocades i absolutament
efímeres acabaran sentint fàstic
del seu cos real, dolent i imperfecte? Quants d’ells i elles derivaran
en una espiral de negació malaltissa? No ho podem saber però sí que
podem d’actuar –i hem de fer-ho–
creant espais on realment tots i to-

tes puguen parlar d’ells mateixos,
com a individus i en relació amb
altres. De fet, és aquesta necessitat expressiva la que ha fet que els
últims anys proliferen pàgines web
lligades al que s’anomena pro-Ana
i pro-Mia. Aquestes pàgines són
llocs de trobada per a canalitzar el
malestar mitjançant codis comuns
que sacralitzen l’anorèxia i la bulímia com a opcions lliures. Són
espais perversos perquè prometen
allò que segresten. En primer lloc,
la llibertat, perquè exigeixen comportaments homogenis. També la
comunitat, ja que no existeix cap
altre vincle que la ficció d’una identitat virtual. No obstant això, per a
les persones implicades aquests
llocs funcionen com a espais de reconeixement, on la paraula escrita
–virtual però paraula– de la gent
afectada flueix i reclama atenció.
Com a educadors i educadores
cal que actuem i fem actuar els poders públics contra aquesta mena
d’apologia del suïcidi. Tambè cal
que siguem bel·ligerants, en les
botigues de moda, amb les imposicions culturals de la lucrativa indústria del cos 10 i la tirania de les
talles.
Però no ens equivoquem. Res
d’això evitarà per si mateix que
algunes criatures es vegen com a
crisàl·lides i deixen d’alimentar-se
mentres esperen una transformació que les allibere del seu cos.
Juntament amb la denúncia i l’ac-

La publicitat sublima
models inabastables,
la informació legitima
el control obsessiu del
cos i de la imatge...

ció social, urgeix un treball comú
per a acompanyar i escoltar les i
els adolescents. La seua paraula
ha de tindre un lloc per a poder
expressar els conflictes subjectius
amb un cos com el seu, que creix
sempre contra les imposicions estètiques. Si no sabem com fer-ho,
formem-nos i treballem en comú
amb altres agents. I si no comptem
amb suport institucional, actuem
en les esquerdes del sistema educatiu mentre lluitem per canviar-lo.
Però no deixem soles les papallones que odien el seu cos i la
seua vida. Donem-los un espai on
puguen tornar del seu vol cap al
no-res.

MANOLA ROIG

Una mestra de rondalla, la
nostra veu, la nostra força
“Només qui posseeix les paraules,
posseix l’univers”
Montserrat Roig

Rosa Roig
Com un crit, com una lletania, com
el bon dia d’una mestra en entrar
a l’aula d’infantil sempre que ens
véiem per assajar l’espectacle, el
d’Animals de séquia, o l’últim que
hem estrenat La dona que es rigué de Talleyrand, Pilar ens deia
el mateix: xiquetes, ací hem vingut a divertir-nos! Quan el juny de
2013 comboiàrem Pilar, i una bona
colla de gent més, per muntar un
espectacle per a l’OffMiM, ella ja
sabia que havia de viure i conviure amb la seua malaltia, un càncer. Però els animals de séquia li
donaven vida, i ella la donava als
animals. I a nosaltres. Pilar mestra de professió i de vocació, ara
jubilada, encara seguia repartint
suport, fermesa, consells i entusiame. Mestra i dona, eren una.
Havien canviat les criatures
tendres per les dones dretes i fetes que érem nosaltres, la meua
germana i jo. Ens obligà a començar projectes que ni sabíem
que podíem construir, com una
animació lectora per a xiquetes
i xiquets d’infantil, ens encoratjà a seguir escrivint, pintant i dibuixant, i sempre escoltava els
projectes que li explicàvem. Amb
entusiasme. Encara que sabera
que la mort li guanyaria la carrera.
Nosaltres convertírem Pilar Sánchez Alcaide, la mestra de Polinyà,
en un personatge de les nostres
rondalles, ma iaia, la Blanca, que
ens empenyia a escriure, a dibuixar, a crear, com diuen que han de
fer les bones mestres:

“Ma iaia la Blanca va viure molts
anys en un molí d’arròs que ara
només troben les persones que
recorden com arribar al pou vell
de les dones d’aigua…Tot, i tots i
totes, passava per aquell molí i per
les mans i la taula de la molinera.
Quantes penes, alegries, secrets
i remeis es contaven vora foc o a
l’ombra de la garrofera, tants com
sacs de farina eixien i entraven al
molí, tants com coques farcides, o
panellets de tots sants es coïen en
el forn de nyenya del costat de la
figuera… La molinera de Matada,
ofici que sempre havia passat de
mares a filles fins que arriba el dia
de la desfeta, procedia d’una estirp
de dones valentes, coratjoses i generoses. Unes dones que sempre
havien viscut allí, encara que ningú
recordava quan havien arribat ni
perquè era seu el molí, ni el camí,
ni la séquia, ni l’aigua que feia girar
la roda de la sénia... De les molineres de Matada, se’n parlava molt,
massa i tot deia ma iaia la blanca,
però totes les persones que havien
passat per allí, i les que no, sabi-

en que si les dones de la Matada et
miraven els ulls et llegien l’ànima, i
si t’olaven l’alé sabien com t’havien
de curar, perquè tenien sempre a
punt la paraula justa per a la teua
ànima i un plat de calent per a la
teua boca. Com totes les contadores de rondalles, eren dones de veu
càlida i vellutada, una veu que feia
parlar els morts i atreia les confidències del veïnat.”
Fa poc hem perdut una bona
amiga, una dona forta, una mestra
d’estirp, una persona extraordinària i única, un suport ferm per a les
nostres peripècies artístiques i una
narradora insubstituïble. Ella ha
sigut la nostra veu, la nostra força
i ens ha empés a construir el món.
Nota per al poema:
Pilar Sànchez Alcaide va morir el
31 de desembre de 2014, mentre va
estar en l’hospital, encara que no
podíem parlar, li enviava cada dia un
washapp, que començava amb un
Bon dia, Pilar, hui… Aquells textos
breus són ara un poema que la recorda. Ens la recorda.

Bon dia Pilar, hui plou
La humitat estova el rastre de la vida buscant
una lluna que guaite el sol, trencant el fred,
com un pi, a l’horitzó, que desafiant l’hivern
busca l’olor del gesmil esclatant des de terra.
Hui les minves de gener escampen
sobre el teu record, l’aigua clara
i salobre d’un gener que ens colpejarà
per cobrir i obrir els solcs de les penes.
Hui el foc càlid ha eixit de combat per véncer
la fredor que amenaça en cobrir-nos, fosca,
mentre les gates negres, emboscades de tu,
han vingut a desfer-se entre les nostres ombres.
Bona nit Pilar,
arravatades les paraules
sabrem clavillar el silenci
amb la força de la vida.
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Un despertar
molt dur

JOSEFA CARREÑO MONTOYA
Les últimes dècades del segle
XX es va estendre la tendència a
qüestionar la bondat dels contes meravellosos en la infància.
Segons aquesta moderna teoria,
els contes tradicionals mostraven personatges i formes de vida
sexistes, cruels i violentes. Feien
referència a formes de vida arcaiques, a usos i costums agraris, al
passat. Res que tinguera a veure
amb el progrés i la falsa modernitat, amb l’arcàdia feliç emergent.
Segons els estudiosos més
seriosos, l’origen dels contes
meravellosos es remunta al neolític, coincidint amb l’aparició
del patriarcat com a organització
jerarquitzada de la societat. Els
contes, relats orals de saviesa
ancestral, tractats laboriosos
sobre les significatives fites personals, les relacions humanes i
la construcció social, descriuen
arquetípicament totes les dualidades emocionals humanes.
Si els contes són la vertadera literatura realista, segons
Chesterton, llavors, per què hem
pretés silenciar-los?, per què les
societats urbanes i industrials

Si els contes
meravellosos naixen
amb el patriarcat,
és probable pensar
en les dones com a
coresponsables de la
seua autoria anònima,
i com a transmissores
i contadores.
van pretendre ocultar les seues
històries i ensenyaments? La vida
està plena de respostes a preguntes que encara no ens hem
fet i, com Alícia en el país de les
meravelles, mirem amb sorpresa
fets que mai van deixar d’estar,
però que es va voler invisibilitzar.
Si els contes meravellosos
naixen amb el patriarcat, és altament probable pensar en les dones, tant com a coresponsables
de la seua autoria anònima, com
a transmissores i contadores.
Llavors, no és desgavellat suposar el seu interés per mostrar
personatges arquetípics que pogueren representar dualment les
virtuts i els perills. La violència,
l’abandó, la legitimitat de l’hereu,
són temes reiteratius. Ficció o
crònica dels terribles conflictes

que es van esdindre en el naixement i desenvolupament del nou
ordre patriarcal emergent.
Cuentos de los niños y del hogar
és el títol de l’obra recopilatòria
dels Grimm. Al meu entendre,
molts dels contes tradicionals
fabulen, en un intent de trencar
el silenci i l’aïllament, les vides i
penúries dels habitants en exclusivitat de la llar, les dones i les
seues cries. Silenci i aïllament,
secrets guardats amb pany i clau
com Barbablava. Infàmia i violència patriarcal.
Obrir les set portes, les cambres fosques, les cases amagades, refugis de dolor, abusos i
maltractament, segueix constituint la clau necessària i urgent.
Perquè qualsevol manifestació
de violència ens concerneix com
a societat i les seues víctimes requereixen empara, ajuda i protecció. Per açò adjectivar la violència
només ha de ser un mitjà per a
analitzar les causes que la generen, mai per a desentendre-se’n
o menysprear-la. Parlar de violència domèstica mai no ens va
semblar adequat, llevat que vinga
referenciat pels verbs domesticar
i domar, sinònims segons la RAE,
l’etimologia de la qual podria
aclarir el seu origen patriarcal.
La violència de gènere, manifestació extrema de les relacions
de poder històricament desiguals
entre dones i homes, genera
morts i orfandat, maltractament
i abusos, desprotecció i por. Segueix sent necessari dir ben alt
que aquesta realitat ens concerneix a tots i totes, que la llei integral contra la violència de gènere
s’incompleix i que és urgent posar
en el centre de l’agenda política i
social aquesta terrible situació.
Per això, benvingudes siguen
campanyes com la de Save The
Children Espanya contra la violència infantil, on informen que
els dos últims anys més de 80
criatures van quedar òrfenes com
a conseqüència de la violència
de gènere, i almenys 7 d’elles
van perdre la vida en la mateixa
agressió en la qual la perdia la
seua mare, i adverteixen que l’Estat espanyol té la responsabilitat
de garantir el compliment dels
drets dels xiquets i en concret de
la seua integritat física i moral.
Accions com aquestes, fan pensar que ens podríem estar despertant d’un complaent somni,
mentider i cec. La bella dorment
que hi ha dins de cada un i cada
una de nosaltres, es pot despertar activada, en aquest cas, per la
dura realitat. L’assassinat provat
dels germans Ruth i José en 2011
per son pare, José Bretón, ens va
colpejar durament i va ser la desgraciada evidència del risc que
corren molts menors. Va ser un
despertar molt dur.

MACU GIMENO

(In)visibilitat lèsbica

Luisa Notario
Enguany celebrarem deu anys de
l’aprovació d’una petita modificació
en el Codi Civil que va suposar un
dels majors avanços en la història
dels drets civils en aquest país i a
Europa, l’aprovació del matrimoni
entre persones del mateix sexe.
Malgrat els catastrofistes vaticinis de la jerarquia de l’Església
catòlica, els tremendistes auguris
del PP i el seu vergonyós recurs en
el Tribunal Constitucional, ha sigut
una llei que solament ha portat felicitat, tranquil·litat i dignitat a moltes
persones que hem estat sotmeses a
teràpies aversives, al silenci i a la
vergonya. Ens convertírem en ciutadanes i ciutadans amb els mateixos
drets que la resta, ni més ni menys.
Podríem fer moltes anàlisis del
que ha ocorregut durant aquests
deu anys, de com hem hagut de
reinventar-nos en el moviment
LGTB, del camí que han pres les
nostres reivindicacions, de les noves discriminacions que han sorgit, de la utilització de la crisi que
fa el PP per a retallar els nostres
drets, de les estratègies que hem
compartit per a la consecució del
matrimoni en altres països… però,
¿com hem viscut les dones lesbianes i bisexuals aquesta explosió
de visibilitat que va posar en el debat social i en l’imaginari col·lectiu
nostra realitat i els nostres drets?
L’esfera pública és un espai configurat en si mateix com a propietat
dels homes, en el qual les dones
anem irrompent de manera quasi
anecdòtica, mentre desconstruïm
el rol cuidador, reproductor i privat
imposat socialment, i conciliant-lo
amb la lluita pel reconeixement i el
respecte.
A pesar que més d’un 65% de
titulacions universitàries són de
dones, representem un 16,7%
en el Tribunal Constitucional, el
6,4% dels consells d’administració
d’empreses i menys del 10% com

a acadèmiques en el conjunt de reials acadèmies o en el còmput de
persones nomenades doctores honoris causa.
Aquestes mateixes desigualtats
de representació, legitimitat i visibilitat les vivim també les dones
lesbianes i bisexuals, i s’afig a la
quota de discriminació com a dones
la de tindre una orientació sexual
no normativa.
Durant dècades patim en aquest
país els humiliants i vergonyosos
efectes de dues lleis sota les quals
es van criminalitzar, van empresonar i van torturar molts homes gais
i dones transsexuals, persones que
van ser en moltes ocasions denunciades per homosexualitat per les
seues pròpies famílies i que lluiten
des de fa molts anys pel seu reco-

Mentres la revelació
de l’homosexualitat
per part dels homes
comença a no tindre
transcendència
pública, l’“eixida
de l’armari” de les
dones en l’esfera
pública segueix
sent excepcional i
anecdòtica.

neixement social i econòmic. La llei
de vagos y maleantes primer, i la de
perillositat social després, van portar milers de persones a la presó,
tot i que, només una dona ha sigut
reconeguda com a represaliada i,
per tant, el seu dret a ser indemnitzada. Durant aquells anys, el
destí de les dones amb sexualitats
dissidents era un matrimoni forçat
amb un home o la seua reclusió en
centres mentals. Aquest mantell
d’invisibilitat que el franquisme
va aplicar a les dones lesbianes i
bisexuals, mentre reprimia amb
contundència
l’homosexualitat
masculina, ens ha fet invisibles per
a la història negant i ocultant el so-

friment que moltes van patir.
Una de les principals lluites
que hem abanderat les dones en
el moviment LGTB ha sigut la de
la nostra inclusió en els òrgans de
representació, en les campanyes,
en el llenguatge…, i hem aconseguit posar en primer lloc la L en
la sigla que ens denomina col·lectivament. No obstant això, sobre
haver gaudit igual que els homes
del dret al matrimoni igualitari, de
manisfestar-nos el Dia de l’Orgull,
de liderar i formar part del col·lectiu i les seues reivindicacions; en la
societat i en els mitjans de comunicació se’ns segueix excloent, ja que
s’hi parla de matrimoni gai, orgull
gai i col·lectiu gai, i s’hi mantenen
invisibles la resta de realitats que
formen part del col·lectiu LGTB,
així com també, una vegada més, el
llenguatge s’hi usa per a fer del gènere masculí l’únic i universal.
Mentres la revelació de l’homosexualitat per part dels homes comença a no tindre transcendència
pública, ja que hi ha jutges, científics, polítics, directors de cinema,
presentadors de televisió, empresaris, models, actors, escriptors… que són gais visibles, l’“eixida
de l’armari” de les dones en l’esfera pública segueix sent excepcional
i anecdòtica.
En el rànquing anual que publica
El Mundo, entre els 12 primers llocs
dels 50 gais i lesbianes més influents d’Espanya, només hi ha una
dona, la diputada Ángeles Álvarez,
que ocupa el número cinc, i les dones representen el 16% en la totalitat de la llista. En la llista dels 25
gais i lesbianes més influents del
món només trobem 5 dones.
El nostre repte és seguir incidint en la forçosa necessitat que les
dones lesbianes siguem també les
protagonistes principals perquè la
invisibilitat ens condemna al silenci, a la nostra incorpòria existència
en l’imaginari col·lectiu que ens ha
inventat amb una imatge envoltada
d’estereotips la conseqüència dels
quals és la no-contemplació de la
nostra diversitat i relega les nostres necessitats i reivindicacions a
un segon pla.
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Entrevista ROSA SOLBES - EMILIA BOLINCHES
ha descobert que nosaltres també comprem
cotxes, ordinadors o productes de luxe, i se
li ha obert un altre camp important amb les
dones com a professionals o caps de família.

MACU GIMENO

Rosa Solbes i Emilia Bolinches, periodistes

Tenim veu, però ens escolta algú?
Les dones en els mitjans de comunicació, d’una banda, com a
informadores i creadores d’opinió, d’altra, quina imatge se’n
transmet.
Macu Gimeno Mengual

Rosa Solbes ens parla sobre la
presència de les dones en la
informació.
És important la presència de les dones en
els mitjans de comunicació?
I tant que sí, cal l’apoderament de les dones
en els mitjans de comunicació, perquè, per
poca consciència feminista que tinga una directora, no actua de la mateixa manera androcèntrica que ells.
Des que vas començar en la professió, hi ha
hagut canvis respecte al tractament de la
imatge de la dona?
Les coses en trenta anys no han canviat molt.
En realitat, ha canviat la tecnologia, però no
els continguts.
Com hi estan representades les
professionals de la informació i en quines
condicions?
Som més, però seguim estant discriminades.
Encara que un 70% de l’alumnat en Ciències
de la Comunicació són dones, som una minoria en els llocs directius. De 149 diaris només
hi ha 12 directores, i ho són dels més modests. Cobrem fins a un 37% menys que ells.
Si no ets la millor amb diferència i amb altres característiques afegides, no destaques.
Se’ns exigeix prou més que a ells.
Marquen els estereotips de gènere a les
professionals dels mitjans?
És clar que sí, perquè a hores d’ara, en què la
premsa escrita sembla que està en perill de
desaparéixer i la televisió, en canvi, està en
auge, en qualsevol format, hi ha més directores en programes d’entrevistes o de cuina,
per exemple. Són programes que tenen molta audiència femenina, per la qual cosa hau-

El de les comunicacions és
un món brusc i competitiu, en
què sempre s’ha considerat
que les dones no donen la
talla, se les ha menyspreades.
Un altre problema són les
dificultats de conciliació.

rien de ser molt curosos amb els continguts,
amb el missatge que s’envia i amb la forma
en què se’ns presenta.
Perquè hi persisteixen aquestes
desigualtats?
Les dones sempre hem tingut problemes seriosos per a integrar-nos en les redaccions
molt masculinitzades, no solament per la
proporció, sinó també pel poder d’ells enfront de nosaltres i pels usos i costums que
tenen en les redaccions. A això, s’hi afig la dificultat de l’activisme sindical per les dobles
i triples jornades. La lluita individual suposa
un alt cost i l’associacionisme de les dones
tampoc és massa alt en relació amb les que
treballem i les que estan eixint de les universitats.
I respecte a les noves formes de
comunicació,funcionen de la mateixa forma
que els mitjans tradicionals?
El ciberespai, per si mateix, no significa res.
L’única cosa que en faria ressaltar és el poder de les dones en les xarxes i les blogueres. Però el món de la premsa digital és tan
masclista amb el món que xafem…
Les dones són transmissores d’opinió igual
que els homes?

No, crec que som massa autocrítiques, ells
no ho són: un altre dels fronts que hem de
conquistar és el de l’opinió pública, la transmissió de les nostres opinions, acudint als
mitjans existents.
Per què és tan complicat el canvi?
El de les comunicacions és un món brusc i
competitiu, en què sempre s’ha considerat
que les dones no donen la talla, se les ha
menyspreades. Un altre problema són les dificultats de conciliació. Aquest és un món en
què es demana dedicació plena I les periodistes es resignen a llocs subalterns perquè
no volen aquesta.
Fan falta plans d’igualtat, inexistents en
la majoria d’empreses. Plans per a treballar
la conciliació, protocols contra l’assetjament
sexual, perquè mai no es tornen a produir casos com el de Vicente Sanz, o si es repeteix,
tallar-lo d’arrel. Ací el paper dels sindicats
és clau per a exigir la seua implantació i la
negociació de les condicions de treball que
permeten conciliar la vida personal, familiar
i laboral.
I, és clar, el paper de la universitat havia
de ser més actiu i important del que és a
l’hora de formar periodistes dones o homes.

Emilia Bolinches ens parla del
tractament de les dones als
mitjans.
Quina és la imatge que donen els mitjans
de la dona ?
La de l’objecte, retratada com la volen els homes i els homes ens veuen sempre en uns
estereotips bàsics, profundament arrelats
i que es continuen repetint: la dona objecte
sexual, la mare, la filla, la consumidora.
Un model pensat pels homes i per als
homes, que té molt a veure amb la societat
de consum…
Sí, i encara que el missatge que se segueix
llançant a les dones per al consum continua
sent en relació amb productes associats amb
la llar o la bellesa, últimament, la publicitat

Què constaten els estudis de gènere
sobre la representació de les dones en els
mitjans?
L’informe de l’Institut de la Dona, sobre una
mostra de 800 notícies de ràdio i televisió,
ens indica que el 41% de les dones esmentades en els informatius de televisió i un 23%
de ràdio són víctimes de violència de gènere.
En les notícies es comprova que de cada 100
persones esmentades, només 18 eren dones; és a dir, els homes eixien quatre vegades més que les dones en els notícies.
Mentre els homes estan en la pràctica totalitat de les informacions de l’activitat social, econòmica i professional, l’aparició de les
dones és molt més limitada. Mai no s’hi fa
esment ni interessa la professió de la dona,
ni a què es dedica. Només n’és destacable
l’aspecte físic, si estem o no elegants…
Si parlem de les dones assassinades, les
víctimes de violència de gènere, la imatge
que reben dels mitjans de comunicació és
l’anul·lació total com a persones, perden el
nom i el cognom i, per descomptat, la professió, i passen a ser només una víctima.
Tot açò es contradiu amb la progressiva i
imparable incorporació de la dona en totes
les ocupacions i professions…
Si tenim en compte que les dones suposen
més 51% de la població no és exagerat dir
que aquest tractament és una mostra de
l’apartheid informatiu que pateixen, que patim les dones sistemàticament. Els mitjans
reprodueixen el paper tradicional que s’ha
assignat a la dona en la societat, que no és
altre que el familiar i domèstic, el privat i, per
tant, inexistent per a l’economia, la política i
els grans temes. Al cap i a la fi la invisibilitat
no és altra cosa que l’ocultació i el silenci.
L’home és per definició el protagonista de
la informació. En el cas de les dones, si són
joves, atractives i rosses s’identifiquen com a
objectes sexuals. Si ha destacat en política,
se li afigen adjectius com ara elegant, agradable o simpàtica. Si es tracta d’una professional, també li col·loquen altres aspectes
que no tenen a veure amb la seua professió
ni amb la notícia, la qual cosa contribueix
a rebaixar-li el nivell de coneixements o de
credibilitat. Sempre preguntant-li sobre la
seua capacitat de compaginar el treball amb
la llar, cosa que mai es pregunta als homes;
és a dir, a la dona sempre se la vincula amb
les qüestions domèstiques o propietàries.
D’altra banda, no es parla de la feminització de la pobresa, ni de la precarietat i discriminació laboral de les dones, ni que pateixen
assetjament sexual…
Quins valors transmet la televisió
actualment?
La televisió difon la dona de classe mitjana
urbana, mai no hi ha obreres ni agricultores,
com si no n’hi haguera. Una dona encadenada a la bellesa, fet que li ve molt bé a la
publicitat. Un dona que –siga professional o
mestressa de casa– hi ha d’eixir sempre seductora i molt ben arreglada.
I quant als continguts de la informació?
El discurs feminista rara vegada és notícia i
les seues reivindicacions per a feminitzar la
informació o no s’entenen o són considerades d’una minoria radical.
Parlem del llenguatge que s’usa en els
mitjans. Es va canviant el discurs en
masculí per a utilitzar un llenguatge
inclusiu?
El llenguatge continua sent en masculí: la
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Entrevista REYES VIVAS

Els homes no cedeixen
els seus treballs, càrrecs
o responsabilitats a les
dones. Es dóna una barreja
d’egoisme, solidaritat
gregària i una històrica
desconfiança envers
nosaltres, a mirar-nos com a
iguals.

mateixa RAE dóna instruccions clarament
discriminatòries, entre altres coses perquè
els seus acadèmics no tenen cap sensibilitat
amb aquest tema.
Ha millorat gens la imatge de la dona?
Totes les dades ens confirmen que la situació de la dona està estancada.
Què hauria de canviar?
Els homes no cedeixen els seus treballs, càrrecs o responsabilitats a les dones. Es dóna
una barreja d’egoisme, solidaritat gregària i
una històrica desconfiança envers nosaltres,
a mirar-nos com a iguals.
Sóc partidària d’exigir la paritat per llei
sempre que s’obligue al seu compliment
amb multes per als infractors perquè, si no
és així, no passa res.
Però els últims anys hi ha hagut canvis
legislatius o jurídics per a revertir la
desigualtat…
Des de la Conferència Mundial sobre la
Situació de la Dona de Pequín del 95 hi ha hagut diferents avanços legislatius, tant a escala europea, com estatal. Però no passem
més enllà de les recomanacions o prohibicions, sense sancions. Crec que en general
han sigut més importants les aportacions de
les periodistes feministes.
Quant a aquest caràcter vexatori o
discriminatori de la imatge quin paper
juga l’Observatori de l’Institut de la Dona? I
l’autonòmic? Quines són les denúncies que
més s’hi presenten?
Les actuacions punitives de l’observatori estatal només es concreten a instar o recomanar, raó per la qual la seua efectivitat és nul·
la. Quant a l’observatori nostre, l’autonòmic,
no hi ha informació de la seua activitat.
L’estatal emet un informe anual sobre les
queixes tramitades. L’últim indica que s’han
produït 2.444 queixes, d’aquestes la majoria
per particulars (un 86% per dones) i només
113 per entitats. La novetat és que la majoria han sigut per emissions de televisió. La
cadena de televisió més denunciada ha sigut
Tele 5, seguida de la Sexta, Cuatro, TVE, Antena 3 i Tele Madrid. O siga, que també els
mitjans públics són denunciats.
“No sense les dones”, és increïble que
hàgem de seguir lluitant per estar en
els espais reservats a ells, també en els
mitjans…
Fan falta altres accions i mesures. A voltes a
força de denunciar en els tribunals. També
és necessari seguir revindicant incloure en
els plans d’estudi el gènere, cridar a l’ordre
tots els anys als directors i editors perquè
canvien hàbits.
Necessitem més velocitat, no volem sacrificar el futur de milions de dones professionals. No vull que el canvi el vegen les nostres filles o nétes, jo vull veure’l ja.
Es pot consultar la entrevista sencera a la
web nostra de l’Àrea de la Dona.

MACU GIMENO

Reyes Vivas Ramos

Tot en la meua vida és política: on
compres, què menges,…
Reyes Vivas Ramos és funcionària i ha sigut delegada de la junta
de personal per Intersindical Valenciana. Activista en molts fronts,
es rebel·la davant de la injustícia i té la convicció que és possible
un altre model social. Mare d’una filla i dos fills, fa equilibris amb
les hores de treball per a arribar a tot.

també pertany, la revolució comença en la
cuina. Eixe concepte està unit a l’ecologisme, a la sobirania alimentària, a la llibertat,
a l’autogestió, a l’autoabastiment, al decreixement…

el que és verdaderament revolucionari és
crear i ajudar a crear alternatives de vida,
imprescindible per a viure com més es puga
millor fora del sistema actual i alhora crear-ne un de nou en el qual desenvolupar les
nostres capacitats, les nostres habilitats,
les nostres aptituds, guanyant dignitat i llibertat.

Trobes que en la naturalesa hi ha molts
remeis alternatius per a curar. Parla’m
de la teua col·laboració amb l’Associació
Valenciana de Plantes Medicinals.
Diguem que m’enxisa eixa part de la revolució que ens allunya i ens independitza del
sistema sanitari actual, dirigit i manipulat
totalment pels governs i les farmacèutiques.
Col·labore amb l’associació per aconseguir que València siga autosuficient quant
a producció de plantes medicinals i crear
una xarxa de persones agricultores que ens
dividim eixa producció segons les característiques del nostre terreny, la nostra disponibilitat, etc.

Macu Gimeno Mengual
Com vas començar i què va suposar per a
tu el moviment 15-M?
En 2011 vaig començar a formar part d’una
assemblea de barri del 15-M. Va ser una
experiència esperançadora el fet de trobar-nos persones desconegudes que teníem el mateix sentiment d’estar en desacord
amb la situació actual i que véiem que si no
ens espavilàvem el major nombre possible
de persones no es podria produir un canvi
que ens ajudara a crear un món millor.
Has col·laborat amb la PAH, has passat
per Totes Juntes, participes en les Juntes
Municipals de districte... com concilies
treball, activisme i vida personal?
Resulta complicat, però la clau està a convertir qualsevol compromís en una cosa
productiva, gaudir de tot el que faig i sentir
que és el nostre present i també el nostre
futur.
Allò que és personal és polític també, fas
teua eixa premissa feminista?
Per descomptat. M’ha educat amb el seu
exemple una mare lluitadora, feminista,
activista, defensora dels drets i llibertats,
generosa i solidària…Tot en la meua vida
és política: on compres, què menges, on
vius, com et diverteixes o en què gastes els
teus diners. Viure cada vegada més en comunitat, aprendre a ser autosuficient com a
grup, a autogestionar-te.
I en la revolució pacífica per al canvi?
Sí, a més de protestar i reivindicar, sent que

Sona molt bé, però explica’m alguna
d’aquestes activitats en què participes.
Per exemple, sóc coordinadora de zona de
la moneda social ecos. Ens agrada dir que
no és una economia alternativa, si no una
alternativa a l’economia. Baratem béns,
servicis i temps, directament en mercats
ambulants o contactant a través d’una pàgina web sense que existisca una moneda
real, simplement són anotacions d’eixes barates, a què se’ls dóna un valor.
També fa temps que treballes en horts...
Sí, junt amb altres persones mantenim un
hort propi per a autoconsum. I sóc voluntària en el projecte Verdura Solidària, una escola taller d’agroecologia dirigida a persones en exclusió social o en risc d’estar-ho,
que es du a terme en un hort que tenim a
Benimaclet.
El projecte a més et posa en contacte
amb la naturalesa, sents la necessitat de
cultivar les teues verdures, de tocar la
terra?
La veritat és que satisfà collir la teua pròpia verdura, sentir-ne l’olor i el sabor; i en
portar-la a casa, tot fa olor de terra; és meravellós.
Com diu el lema La Kura Kolectiva, on

Tu col·labores també amb la Xarxa de
Solidaritat Popular de València. Quines
activitats exerceix la xarxa?
És una forma pràctica d’ajudar-nos entre
activistes per a tindre les nostres necessitats bàsiques cobertes. Recaptem diners
per comprar aliments o productes bàsics,
també per llogar un hort on es treballa per
grups per a autoabastir-se. Hi ha un grup
que d’ajuda a alumnat en risc d’exclusió i un
altre que organitza i reparteix roba.
Res més?
Estic tocant en una batucada. Ens ajuntem
amb persones que no tenen la sort de tindre un sostre, que estan en albergs o pisos
tutelats. No tenim un lloc fix per a assajar
perquè l’Ajuntament no dóna suport a eixa
classe d’activitats.
Un altre món és possible?
De segur. Estem en això.
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Oblit i memòria a les muntanyes de l’Òliba

Dones de Hausdorf,
dones De Jugów
El mes de maig de 1945 mentre els aliats celebraven la fi de la Segona Guerra
Mundial i els republicans de l’Estat espanyol, en justa contrapartida per la seva
contribució en el conflicte, somiaven la prompta fi del franquisme, als territoris
del front oriental tot just alliberats, nous drames humans eren tot just a punt
d’esclatar. Setanta anys després, el documental “Jugów: memòria i oblit” rescata
els colpidors records d’una desena de dones de la petita localitat de la Baixa Silèsia
vora el Jugowskim, el rierol que davalla espurnejant de les Muntanyes de l’Òliba.

Sílvia Aymerich
Per conèixer els orígens de la localitat sota sobirania polonesa que
avui anomenem Jugów, cal remuntar-nos al segle XIV. En efecte, l’enclavament va ser fundat inicialment
com un assentament forestal als
peus de les Muntanyes de l’Òliba,
vora el rierol Jugowskim. Dedicada
a la fabricació del vidre fins al segle XVII, de resultes de donacions
i herències successives, la localitat conegué diversos propietaris
fins que al segle XVIII, arran de les
guerres entre Prússia i Àustria pel
control de Silèsia, passà a mans
prussianes i prengué el nom de
Hausdorf.
En les subsegüents reorganitzacions de Prússia dels segles
XIX i primer terç del XX, fou inclosa en els districtes rurals, primer
de Glatz i després de Neuroder,
ambdós dins la província de Silèsia.
Arran de l’ascens del nazisme i de
la dissolució de Prússia, l’any 1933
tornà a pertànyer a la demarcació
de Glatz fins a la caiguda del Tercer
Reich.
De Hausdorf a Jugów: terres
recuperades, pàtries perdudes
Acabada la Segona Guerra Mundial, Hausdorf, en passar a formar
part de Polònia, canvià de topònim
essent coneguda primer com a Domowice, abans de prendre el nom
actual de Jugów. No entendríem,
però, l’abast dramàtic del canvi de
toponímia si no ens esbrinéssim el
que s’esdevingué en aquesta petita
localitat silesiana la primavera del
1945.
Acabada la guerra, les potències aliades es repartirien Europa
movent-ne un cop més les fronteres en funció dels seus interessos
i de la força relativa de cadascuna
d’elles. Així, la Unió Soviètica, en
nom del que la propaganda comunista anomenava “terres recuperades”, escapçaria Polònia per l’est.
Per compensar-la de la pèrdua de
territori, aquesta rebria dues fran-

ges de terreny per l’oest i el nord –
Silèsia i Pomerània– amb les quals
ampliaria notablement la seva línia
de costa, a expenses d’Alemanya.
El “bescanvi de terres” aniria
acompanyat d’un intercanvi de poblacions paral·lel, amb el beneplàcit de vegades convençut les grans
potències . Milers de famílies alemanyes serien foragitades de les
seves llars a fi de donar cabuda a
les famílies poloneses desplaçades majoritàriament del sud-oest
d’Ucraïna .
Ray Douglas dóna compte de
l’abast del drama amb una esfereïdora pulcritud documental en el
seu llibre sobre l’expulsió dels alemanys després de la Segona Guerra Mundial .
L’any 2010, l’equip multidisciplinar i multicultural responsable del
projecte del documental, liderat
per la doctora en filosofia i feminista polonesa Sławomira Walczewska, va decidir iniciar el rodatge
del documental sobre els fets esdevinguts en el aquell context a la
petita localitat de les Muntanyes de
l’Òliba.
Setanta anys més tard, les ferides tancades en fals tornarien a
supurar així que les dones aplegades en un espai on se sentissin a
lloure comencessin a parlar. Unides pels records, el dolor traspuaria en guspireig equiparable dels
ulls d’ucraïneses, poloneses i alemanyes.
El rodatge del documental
L’equip del documental, encetà el
projecte enregistrant a la localitat
silesiana, durant el mes de juliol
de 2010, converses amb dones residents que havien presenciat els
desplaçaments de població esdevinguts a la localitat l’any 1945.
Tenien el propòsit del seu projecte clarament definit des de l’inici:
conèixer un capítol poc estudiat
de la història de Polònia, història
compartida de tres nacions i, més
rellevant encara, la història de les
dones.
D’aquesta manera, si s’aconseguia trobar el lloc i l’ocasió adequats, la història de la postguerra
a l’Europa Central s’escriuria des
de Hausdorf/ Jugów en femení
plural.

Caràtula del DVD del
documental “Jugów: memòria i
oblit”.

La cuina com a espai de trobada
de les tres cultures
Convidar les dones de Jugów en el
local social de la població a sessions de cuina casolana amb el propòsit de compartir i recollir receptes va semblar l’ocasió idònia que
l’equip buscava. La preparació del
receptari donaria peu a converses
sobre com les dones transmetien
els coneixements culinaris de generació en generació, alhora que
sorgirien espontàniament maneres d’aconseguir els ingredients
per elaborar-les i de com superar
les dificultats de trobar-les en moments d’escassesa.
Els relats resultants de les reunions culinàries serien rodats, o enregistrats en els casos que les reticències a ser filmades ho requerís.
El documental final que acabaria
duent el títol de Jugów. Memòria i
oblit. Històries de dones desplaçades, arreplega els relats amargs,
punyents, arrencats de les supervivents de les seves respectives fugides i arribades. Sigui quina sigui la
forma a la qual s’avenen de parlar,
els seus desitjos són respectats .
L’impacte del rodatge en la
població
Tal vegada hauria resultat difícil valorar si les emocions rajant en formes diverses havien ajudat aque-

Imatge de l’àpat col·lectiu fet a Jugów a Polònia.

lles dones i les seves famílies en
el procés de sanació de les ferides
tancades en fals de la postguerra.
No ho hauríem sabut, si les responsables del documental no haguessin tingut cura d’organitzar un
àpat col·lectiu obert a tothom. Allà
van poder comprovar de primera
mà l’impacte positiu del seu treball
documental sobre la població. Al
capdavall, la solidaritat en clau de
gènere acabaria jugant el seu paper
i compartirien un àpat final, amb
homes i néts.

El propòsit del seu
projecte clarament
definit des de l’inici:
conèixer un capítol
poc estudiat de la
història de Polònia,
història compartida
de tres nacions i, més
rellevant encara, la
història de les dones.

Milers de famílies
alemanyes serien
foragitades de les
seves llars a fi de
donar cabuda a les
famílies poloneses
desplaçades
majoritàriament del
sud-oest d’Ucraïna.
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Temps de dones,
dones en el temps

Veure, escoltar,
llegir

Calendari 2015 sobre les dones creadores d’opinió
El calendari de dones de l’Organització de Dones d’STEs-Intersindical
2015, en la dotzena edició, està dedicat a les creadores d’opinió, fent un
recorregut per la història del periodisme començant per les pioneres
Francisca de Alculodi, Carmen de
Burgos o Josefina Carabias i la transició; les analistes polítiques, com
Soledad Gallego; corresponsals com
Almudena Ariza, Carmen Sarmiento
o Rosa Maria Calaf; el món de l’audiovisual, com Concha García Campoy; columnistes com Maruja Torres
i Nazanim Armaniam; o blogueres
com Beatriz Jimeno, Coral Herrera i
Montserrat Boix.
Temps de dones, dones en el
temps 2015 arreplega les aportacions de 36 dones que formen part
del món de la comunicació i de la informació, un àmbit aquest especialment masculinitzat i que reflecteix,
una vegada més, el model social patriarcal en què les dones no tenen la
mateixa veu ni representació que els
homes, que en absolut es correspon
amb la immensa població a la qual
va destinada la informació. Per això
hem volgut rescatar i visibilitzar les
dones en els mitjans, les creadores
d’opinió.

Al llarg de l’any, ens permet treballar en l’aula sobre les aportacions
de 365 dones diferents, coneixent i
commemorant fets i onomàstiques
que han sigut especialment significatius en la lluita per la igualtat i el
respecte als drets humans, la diversitat i la prevenció de totes les formes de violències contra les dones.
Un calendari esperat i valorat tots
els anys en el món educatiu, però
també per totes aquelles persones
que volen conéixer o recordar tantes
dones que han de formar part de la
història.
L’eliminació de les ajudes atorgades per l’Institut de la Dona no ens
ha impedit continuar amb aquest
calendaril, assumint nosaltres amb
prou esforços el cost de la seua edició des de l’any passat.
Presentat en diferents sindicats
territorials de la Confederació, a Madrid comptarem amb la presencia a
la taula de Carmen Sarmiento, Soledad Gallego, Rosa María Calaf i Beatriz Gimeno i a la seu d’Intersindical
Valenciana amb Emilia Bolinches i
Rosa Solbes.
El calendari es pot sol·licitar en la
seu d’Intersindical o descarregar-lo
a través de la nostra web.

tístic i el literari. Amb aquestes activitats dedicades a l’alumnat adult
convidem a fer un repàs i a reflexionar sobre el fet poètic de les dones i
a gaudir de la seua poesia
21 poetes, elles prefereixen que
les anomenen així, nascudes entre
1974 i 1990, donen el seu punt de
vista sobre la creació, la difusió, la
crítica i la recepció de la seua poesia. El documental:
http://www.sedicepoeta.es/el-documental/

UNITAT DIDÀCTICA PER A
FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES

Es diu poeta.
Una mirada de
gènere al panorama
poètic.
de Sofia Castañón
MAVI OLIVER
JUSTIFICACIÓ
El reconeixement de la dona en
l’àmbit laboral dista molt de ser
equitatiu en molts sectors, però
potser un en què més destaca el
desequilibri de gènere siga en l’ar-

OBJECTIUS GENERALS
- Conéixer el fet poètic des del punt
de vista de la dona poeta i la invisibilització històrica de la dona poeta.
- Visualitzar dones poetes modernes entre 1974 i 1990.
- Reconéixer com el llenguatge
neutre amaga el masculí.
- Conéixer i compartir sobre poesia
contemporània de dones nascudes
entre 1974 i 1990.
METODOLOGIA
Es tracta d’una activitat d’aula que
parteix de la reflexió i percepció
personal sobre el fet literari de les
dones poetes. Més avant, després
d’indagar sobre alguna poeta es
comparteix la informació amb la
resta de la classe. Les preguntes
que es plantegen es contesten individualment per a posteriorment
comentar-les en grup. Una persona portaveu del grup finalment exposarà les conclusions o el resum
del que s’ha acordat a la resta de

Vindicación
Susana Koska
Vindicación és junt amb
Mujeres en pie de guerra, una
mirada personal a la història
política i social de les dones
del segle XX.
https://www.filmin.es/director/
susana-koska

Dear Great Canyon
Joana Serrat
Un disc que habita els territoris del so americà millor
entés, amb trets de rock, folk
i pop enfilats d’acord amb una
sensibilitat unívoca.
http://www.blisstopic.com/

l’alumnat. Les activitats estan basades en un curtmetratge, per la
qual cosa les activitats les separem
en tres blocs:
I) ACTIVITATS DE PREVISIONAT
OBJECTIU:
Reflexionar sobre el que es coneix
de dones poetes i evidenciar la seua
invisibilització al llarg de la història
literària.
1. Llig en silenci les següents preguntes i després posa-les en comú
amb les companyes i companys de
grup.
- Vas memoritzar alguna poesia
d’alguna poeta quan eres xicoteta?
De qui?
- Quines dones poetes recordes
quan estudiaves?
- Quines dones poetes coneixes actualment?
2. Consulta un llibre de text de literatura d’ESO o batxillerat actual
i fes un llistat de dones poetes de
diferents períodes històrics. Escriu
el nom d’algunes d’elles.
3. Informa’t sobre poesia contemporània i escriu el nom de 5 poetes
espanyoles actuals.
II) VISIONAT DEL VIDEO
OBJECTIU:
Conéixer l’opinió de les poetes joves
contemporànies sobre el fet poètic,
la discriminació històrica de les dones poetes al llarg de la història i
sobre la predilecció del terme poeta
enfront del de poetessa.
4. Al final del curt una de les poe-

tes llig un poema del poeta francés
Rimbaud denominat ‘La carta del
vident’. Mentre escoltes el poema,
numera els versos en l’ordre correcte per a després escriure el poema complet correctament.
III) ACTIVITATS DE POSTVISIONAT
Objectiu:
- Reflexionar sobre les opinions escoltades i crear la pròpia opinió sobre el concepte de poeta i l’elecció
del poeta o poetessa.
- Conéixer l’obra d’alguna de les
poetes que apareixen en el curtmetratge.
- Llegir i recrear-se en la poesia
mitjançant la lectura compartida.
- Donar a conéixer a la resta de
companys i companyes del grup
l’obra d’una de les protagonistes
del curt.
Aquesta Unitat Didàctica està
resumida, pots descarregar-te-la
sencera
ací:
http://www.intersindical.org/docs/Formacio-persones-adultes-Unitat-didactica-PV-2015.pdf
VIII EDICIÓN
CORTMETRAJES POR LA
IGUALDAD,
direcció i coordinació Paqui
Méndez, hi col·
labora Intersindical Valenciana.
Comanda d’exemplars:
cortosigualdad@gmail.com

La dona que
es rigué de
Talleyrand
Rosa Roig, Manola Roig
El diplomàtic Talleyrand
afirmava que “La paraula li
l’havien donat a l’home per a
amagar el seu pensament”,
ignorava, però, que la dona,
que també en tenia, de paraula, la usaria per a descobrir-lo
i riure-se’n.”

La Liga de
las Mujeres
Extraordinarias
30 minibiografies de dones
històriques, oferides en forma
de contes amens i presentades en dobles pàgines que
mostren cada una la il·lustració del personatge en el seu
entorn i el conte que relata la
seua vida, els èxits i les aportacions resumides en no més
de mil paraules.
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Iai@flautes van prendre el carrer per despertar aquesta societat

La força de l’experiència
És indubtable que el 15-M va reactivar alguns moviments socials, mentre que en van
nàixer d’altres. El grup Iai@flautes va prendre el carrer per despertar aquesta societat
anastesiada i fer-la companya en la lluita per la justícia social.
Són homes i dones, sí. Elles van fer nàixer aquesta @ en el seu nom, perquè no tot
són homes. Protesten contra la corrupció, les retallades. Van estar reclamant el dret
a l’avortament. Hui estan davant de l’ajuntament en Els Dilluns al Sol, protesta que
es repeteix cada dilluns. Fa fred, però ací estan. Són moltes, hui parlem amb algunes
d’elles.
Des de quan estàs en Iai@flautes i per què?
Segueix sent necessari l’activisme, cal seguir eixint als carrers?

Així es defineixen:

Carmen Codisa

Matilde Ramos

des de fa 3 anys més o menys. Sóc una de
les 7 primeres persones que ens ajuntàrem
per crear-lo. M’indigna la corrupció, que
la joventut no tinga un futur, que les
nostres filles i fills no tinguen treball.

jo també vaig començar fa dos anys.
Va ser per casualitat. Vaig veure una
concentració ací, m’hi vaig interessar i fins
ara. Cal ser visibles, eixir als carrers, veure
perquè protesta la gent, què està passant.
No es pot viure la realitat des d’un despatx.

SOM DE LA
GENERACIÓ QUE
VA LLUITAR I VA
ACONSEGUIR UNA
VIDA MILLOR PER
ALS SEUS FILLS I
FILLES... SI VOLEN
DESQUALIFICAR
LA SEUA VALENTIA
ANOMENANT-LOS
PERROFLAUTAS,
A NOSALTRES
ENS PODEN
ANOMENAR
IAI@FLAUTES.

Gracia Rodríguez
jo hi estic des de fa dos anys. Estic sola,
no tinc obligacions, però encara que
n’haguera tingut… Em vaig adonar que
havia de fer alguna cosa perquè estava
indignada, enfadada per tota la corrupció
que hi ha i tant de despropòsit.

Consol Montesinos

Ángeles Granell

Empar Molina

jo vaig començar en Iai@flautes fa dos
anys. Cal lluitar, també a la nostra edat.
No tenim res a perdre, en el meu cas tinc
una pensió. Jo lluite pels nostres fills i
filles. Només cal mirar que malament que
està tot: educació, sanitat, desnonaments...
Nosaltres estem en totes les protestes. La
pena és que la societat no es mobilitza
prou; mira hui, hauria d’estar la plaça
plena, però no és així.

fa dos anys que em vaig incorporar a Iai@
flautes, en vista del panorama polític i
social, la corrupció, la falta de recursos.
Crec que l’activisme és necessari, les
mobilitzacions. Sempre hi ha motius per a
lluitar. Si estiguera a casa sense fer res em
desmoralitzaria.

jo vinc del 15-M i tinc molt clar que el
que cal fer és traure el Partit Popular de
les institucions. Necessitem un canvi per
coherència, per supervivència. Perquè
abans hi havia un futur, una esperança
per a les nostres filles i fills, però hui no
n’hi ha. Hui viuen pitjor. Sóc de les que
pensen que és millor morir lluitant que
viure de genollons.

