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QUAN LA PARAULA ÉS FEMINISTA
En aquesta edició de la Revista Catalunya hi trobareu els apartats habituals,
informació sindical, opinió, internacional, etc. Tot i això, hi ha un tret que la
distingeix de la resta, i és que els articles que hi llegireu estan íntegrament
signats per dones. Dones que parlen, dones que escriuen, dones que opinen,
dones que fan, dones que lluiten, dones fortes, vulnerables, treballadores,
precàries i alhora empoderades. Dones que, com les que ens han precedit,
estan actives en el moviment d’emancipació de la classe treballadora i en la
defensa dels drets civils i laborals. En resum, dones feministes.
No és casualitat que un número amb aquestes característiques arribi al voltant
del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, i tampoc ho és que sigui ara,
quan per segon any consecutiu es convoca una vaga general feminista. El 2018
vam veure com els carrers s’omplien, i com milers de dones ho paraven tot. Les
propostes per tombar el capitalisme i el patriarcat van fer una passa de gegant i
van capgirar els titulars, però alhora, van interpel·lar les nostres organitzacions
per encaminar-les cap a un funcionament amb mirada inequívocament
feminista.
I cal reafirmar-nos i no renunciar a les paraules, la nostra lluita és feminista
i així la reivindiquem, perquè si posem límits al llenguatge, posem límits al
nostre món. I a limitar-nos, no hi estem disposades. Ens devem a les que ens
han precedit, a les que hi som i a les que hi seran. A les obreres que no van cedir,
a les milicianes, a les veïnes, a les que van tenir cura de les nostres, a les que
defensen el territori, a tantes que s’hi juguen la vida. A les dones lluitadores
d’arreu del món, com les kurdes, que combaten en primera línia i no pensen
cedir ni un mil·límetre per fer-nos a totes més lliures.
Que la Revista Catalunya esdevingui una eina més per explicar la nostra història,
tan malintencionadament amagada.

del 1871 va tenir lloc la Comuna de
París, la primera revolució social de
caràcter socialista i llibertari que
triomfà, encara que fos per poc temps.
Aquesta rebel·lió popular a París,
iniciada el 18 de març, va prendre
mesures com l’abolició del treball
infantil, la fi de l’allistament forçat,
la separació de l’església i l’estat, la
reducció de la jornada laboral, i moltes
altres de filosofia transformadora. Una
de les figures destacades serà Louise
Michel (la verge roja), escriptora,
poeta, educadora i anarquista, que
serà la primera en enarborar la bandera
negra, que es convertí en el símbol del
moviment anarquista.

ON ENS TROBEM?

Orígens del 8 de Març
Som i fem història, som i fem el món
Dedicat a totes
les dones
treballadores,
les dones
silenciades

Marta Minguella
Equip de Comunicació de Catalunya
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Aquest article forma part d’un tot que es
va publicar en forma de llibret l’any 2015 i
que va estar elaborat des de Dones Llibertàries de la CGT i la secretaria de gènere
de CGT – Catalunya i es va repartir a totes
les persones que ho van voler. Com que
el llibret és bastant llarg, i el seu contingut pensem que és molt important , hem
pensat publicar-ho en diferents parts. Per
tant presentem la 1a part .
"Sent l'anarquisme una filosofia política
oposada a tota relació de poder, és intrínsecament feminista"
(Susan Brown)
Escriure sobre el 8 de març és fer memòria, molta memòria, però és anar més
enllà, per a ser conscients que no estem
soles, que no som les primeres i que els
debats, els tòpics, els desconeixements i
les batalles són, encara, els mateixos i les
mateixes.

Perquè parlar dels orígens del 8 de març?
És una molt bona excusa per a parlar de la
història dels moviments de dones, en concret , dels moviments de dones de classe
treballadora, que des de fa anys ens mobilitzem per a desfer-se de la precarietat ,
del masclisme i de la violència diària i
quotidiana. Per això, el dossier que teniu
a les mans, va més enllà del dia 8, s’expandeix explicant diversos moviments de
dones.
Parlar del vuit de març és parlar de les dones de classe treballadora, de les vagues i
les revoltes protagonitzades, organitzades
i iniciades per les dones. I, és important
parlar-ne, per què se li ha tret sentit al
vuit de març, s’ha fet d’aquesta data una
lluita d’un dia o una simple commemoració. I això té conseqüències negatives.
Investigant d’on prové la celebració
d’aquesta data hi trobem molt més del
que aparenta, perquè ens permet trencar
amb la imatge de les dones com a víctimes
o excloses, dotar el feminisme anticapitalista d’un fil conductor que no apareixia
als llibres d’història i explicar les vivències de les dones obreres dins les seves organitzacions (i vides). No es tracta només
de fer un relat d’uns fets que van succeir
fa molt de temps, es tracta de prendre com
a referència altres textos que no siguin els
de sempre, els dels grans poderosos, i endinsar-nos una mica en els camins de >>
la
HERstor y.
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Què és la herstory?

La Herstory es basa en el principi de que la
història la fem entre totes i que és impossible
que les dones s’hagin limitat a veure passar
els fets per la finestra. És el conjunt d’investigacions (i eines d’investigació) feministes
que, des de fa anys, realitza una tasca molt
important recuperant figures femenines de
la història, relats històrics (tant dels grans
fets i revoltes com de les quotidianitats) explicats i escrits per les dones del moment. A
la vegada, ens mostra una manera d’enfocar
la història diferent a la tradicional. No només
ens planteja uns mirada completament diferent a la que hem tingut sempre, sinó que es
carrega de raons amb documents històrics.
Fins i tot, molt sovint, com és el cas dels fets
del 8 de març, es descobreix en els documents acceptats com a veritables, que el que
ens han explicat no és ben bé cert, que s’han
deixat dades importants pel camí que canvien la panoràmica completament. I si canvien
la panoràmica, es desmunten el tòpics.
La herstory és important perquè permet
anar unint les baules d’una cadena i desmuntar la tesi que diu que el feminisme o,
més ben dit, la lluita de les dones per a ser
tractades com a persones, no té una continuïtat en el temps. Per tant, ens permet no
partir de zero. Deixem ser unes extraterrestres o de no tenir àvies de les quals aprendre, tant en la teoria com en la pràctica. Des
de les manifestacions de les dones contra les
polítiques bèl·liques i de natalitat d’Alexandre Magne, passant per les ocupacions que
les dones romanes feien del fòrums, a les heretgies únicament femenines, les dones que
rompien la terra i eren caps d’assemblees
veïnals, les xarxes de sanadores i arbitradores medievals, les revoltes de les remences i
les esclaves, els debats iniciats al segles XIV
i XV sobre l’establiment de normes i continguts acadèmics misògins amb la Querella de
les Dames, ... Tots aquests relats, ara encara
vistos com a nous, no només ens donen més
noms femenins, ens proporcionen una altre
sentit col·lectiu, una altra línia històrica, altres quotidianitats. Així canviem el xip.

Dèiem que parlar sobre el Dia Internacional
de la Dona Treballadora té molt de contingut, però, quins són els eixos sobre els que
reflexionar abans de capbussar-nos de ple
en els fets?

1.

El relat que ha quedat imprès en la
nostra curta memòria social, el de les
dones que van morir cremades a la
fàbrica, no només no n’és l’origen, sinó que
ens presenta unes treballadores obedients,
submises i victimitzades.

2.

El paper de les dones en la història i,
en el cas que ens ocupa, de les dones
obreres, sindicades i revolucionàries, ha estat poc analitzat o deixat en un lloc
secundari.

3.
4.

S’obvia qui començava les vagues i
les revoltes, quines xarxes de solidaritat social construïen o quines connexions internacionals establien.

I, així, els relators tant de la història
burgesa com de la història obrera
han dibuixat un món molt masculinitzat en el qual encara no es supera la importància de ser important. Llavors, no només falta una part de la història, sinó que
falta analitzar perquè encara predomina una
idea equivocada sobre les dones o la qüestió
de gènere.

5.

Per últim, cal que recordem que el fet
que un col·lectiu no tingui accés a la
pròpia història és una eina poderosa
per a impedir la seva organització, l’elaboració d’un discurs i d’una consciència pròpies i la permanent (i bloquejadora) sensació
d'impotència o individualització.

Repassant la història veiem:

"Mantinc que les

versions del 8 de
març de 1857 i
1908 són falses
(...) que mai hi va
haver una vaga el
març de 1908 per
a commemorar,
que la instauració,
el 1910, del Dia
Internacional
de la Dona tenia
un objectiu
completament
diferent i que la
veritat del 8 de
març s’inscriu
en un passat
feminista enterrat ,
o bé falsificat
i ocultat per la
llegenda amb total
apassionament "
Reneé Côté.
La journée Internationale de Femmes
(1984).

Anem al perquè
La celebració del vuit de març no prové d'un fet
aïllat, sinó d'un context social i polític molt més
ampli que s'ha amagat i buidat. Novament, trobem una continuïtat històrica a l'ombra que cal
recuperar per a canviar la perspectiva, veure les
contradiccions, però també ser conscients de la
falsa orfenesa històrica i política que sempre envolta les dones i el feminisme.
Podríem buscar a tots els capítols històrics i
veuríem ofegada sota el pes de la paraula dels
importants, tota una història que no hauria de
ser paral·lela, però malauradament encara ho
és. Però sempre trobem escrits als marges per a
reconstruir.
La creació d'un fals mite per a explicar la celebració del 8 de març, o la falta d'iniciativa general per a esclarir d'on ve, dota a les historiadores
que han fet la recerca de molta més credibilitat.
Quines conclusions podem extreure de la història de la commemoració més enllà de lamentar
la falta de rigor a l'hora d'escriure els fets històrics?

1.

La més valuosa i la que justifica del tot
la feina de la herstory és, sens dubte,
la ratificació del que totes nosaltres ja
sabíem: les dones participem de la història des
dels principis dels temps, creem xarxes solidàries,
ens organitzem, fem revoltes, creem discurs,
escrivim, ens coordinem internacionalment. No
partim de zero, no fem res de nou, estem fent
els que feien les nostres àvies, i això anul·la la
sensació d’orfenesa, encara que haguem de
desenterrar i desenterrar.

2.

La gran quantitat de dones que van
organitzar vagues únicament de dones
treballadores, que feien agitació als
carrers i als llocs de treball, que omplien
d’afiliació els sindicats, que feien discursos,
elles soles, sense tutors, sobre acabar amb
el capitalisme, ens reafirma encara més en la
creença que cal acabar amb les idees tòpiques
sobre les dones. Novament, les vagues de dones
fa anys i anys que existeixen i es fan.

3.

Que els moviments de dones ja tenien el
convenciment que treballar de manera
autònoma de les grans estructures els facilitava la lluita contra el patriarcat i contra les
especifiques violències que exercia el capitalisme sobre elles. Per tant, l'organització autònoma per part de les dones no és, tampoc, nova.

4.

Però, els debats són els de sempre...
Continuarà...

Dones llibertàries i dones de CGT Catalunya

EL FIL
Amaia #PresxsAlCarrer
@AmaiaArmiArma
11 de Juny de 2018
ELS ALIATS FEMINISTES REALS...
FIL
#AliatsFeministes
#AliadosFeministas
#Feminisme
#Feminismo
#Feminismoa
Tenen clar que el subjecte polític de
la #LluitaFeminista són les dones,
lesbianes i dones trans.

Entenen que ells no són el subjecte
polític, sino el subjecte opressor

Saben que el patriarcat es basa en
que els homes tinguin privilegis
acosta dels drets de les dones. Per
això renuncien a ells.

Han canviat les seves pràctiques individuals

No donen lliçons de com hem de dur
a terme la nostra lluita feminista.

No posen trabes alhora d'incloure a
les agendes polítiques dels seus col·
lectiu, partits polítics, etc. la lluita
feminista. Donen suport i ajuden si
cal.

No diran que el feminisme despista
la lluita de classes.

Entenen que la lluita feminista és
una lluita contra un sistema d'opressió i de dominació.
Defensen, com insistim les feministes, que les discriminacions s'enmarquen en sistemes de dominació.
I que aquests sistemes de dominació entren en intersecció.
No són encobridors d'agressors.
TA M P O C S I S Ó N G E N T P R O P E R A
A E L LS .

Il·lustració: Ana Resya
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Anna Gabriel
et volem
a casa

L’Anna Gabriel és la nostra companya, afiliada al nostre sindicat, CGT. Treballadora i professora de dret de
la UAB i membre de la secció sindical de la CGT-UABAnna Gabriel va ser diputada i portaveu dels cupaires
al Parlament de Catalunya. Actualment està exiliada a Suïssa per la persecució de l’Estat espanyol. La
Guàrdia Civil dibuixa el retrat d’aquesta dona com
una activista ferotge i l'acusa d'haver participat en la
rebel·lió independentista i d'haver encoratjat la població per a la desobediència de l’1 d’octubre.
Aquestes acusacions ataquen directament els drets
de participació, manifestació i de lluita civil i política. I, per tant, ens afecten a totes, perquè signifiquen
una retallada de drets fonamentals. També pel que fa
als lideratges, en aquest cas, el lideratge d’una dona
valenta i demòcrata que veu en la desobediència civil un punt de partida necessari per a la lluita per la
llibertat, com hem constatat les dones al llarg de la
nostra vida. I és per això que Anna Gabriel és víctima
de "la violència dels feixistes”. En diverses entrevistes
assegura que rep diàriament amenaces de mort i denuncia que "el govern no fa res per garantir" la seva
seguretat que, sens dubte, tenen l’objectiu d’atemorir-la i silenciar-la. Una altra experiència femenina al
llarg de la història. La lluita per la seva llibertat, per la
seva paraula i per la seva acció ens interpel·la a totes
les dones.
Per això, la llibertat de la nostra companya, Anna Gabriel, el retorn de totes les exiliades i la llibertat de les
preses polítiques és una cosa de totes.
Dones Llibertàries i Dones de CGT Catalunya

sindical

Feminicidis 2019

Una vida sindical

Feminicidis íntims oficials (8)

Feminicidis íntims no oficials (2)

Feminicidis familiars (3)

1. 2019.01.03. Rebeca Alexandra Cadet Santana, 26
anys. Laredo (Cantàbria). Assassinada a punyalades
per la seva parella en un pis en el qual va tancar a les
amigues de la víctima perquè no poguessin evitar el
crim. La jove deixa òrfena a una filla de cinc anys que
resideix a República Dominicana, el país d'origen de la
seva mare. Feminicidi íntim. Xifra oficial.

1. 2019.01.01. Romina Celeste Núñez, 25 anys.
Lanzarote (Illes Canàries). Desapareguda des del 1 de
gener de 2019, les autoritats busquen el seu cos després
de la confessió del seu marit, que assegura que se la va
trobar morta a la casa i es va desfer del cos. La jove va
patir maltractament habitual. Deixa orfes a dos menors
d'edat, segons la Delegació del Govern. Un d'ells, un nen
de quatre anys que resideix amb la seva àvia a Paraguai,
segons informen els mitjans de comunicació. Feminicidi
íntim. En investigació per a la Delegació del Govern per a
la Violència de Gènere.

1. 2019.01.11. M.T.L.L., 73 anys. Saragossa (Aragó).
Feminicidi familiar. Assassinada pel seu fill, un home de
43 anys, que es va atrinxerar a la casa de Fonts d'Ebre en
la qual convivien. La víctima no tenia fills ni filles menors
d'edat. Xifra no oficial.

2. 2019.01.12. Leonor Muñoz González, 47 anys.
Fuengirola (Màlaga, Andalusia). Assassinada pel
seu marit després de 30 anys de matrimoni violent.
La víctima deixa orfe a un fill de 16 anys que va ser
ferit durant el crim intentant defensar la seva mare.
Feminicidi íntim. Xifra oficial.
3. 2019.01.11. Nom i cognoms no coneguts, 95 anys.
Toreno (Lleó, Castella i Lleó). Va morir a l'hospital
després de tres dies d'agonia per la pallissa que li va
propinar el seu marit a la residència d'avis en què tots
dos es trobaven. Feminicidi íntim. Xifra oficial.
4. 2019.01.17. Rebeca Santamalia Càncer, 48 anys.
Saragossa (Aragó). Assassinada per la seva parella, un
home a qui estava defensant com a advocada després
de ser aquest condemnat a 18 anys de presó per
assassinar el seu anterior parella. La víctima deixa orfe a
un fill menor d'edat. Feminicidi íntim. Xifra oficial.
5. 2019.01.26. Rosa R. R., 68 anys. Dues Germanes
(Sevilla, Andalusia). Assassinada a cops per la seva
parella, de 68 anys, que es va lliurar després de confessar
el crim a la seva pròpia família. Feminicidi íntim. Xifra
oficial.

2. 2019.02.09. Sheila, 29 anys. Plans (Alacant, Comunitat
Valenciana). Assassinada per la seva parella, amb la
qual convivia i que va donar l'avís a la policia intentant
simular un suïcidi de la víctima. La dona deixa orfe un
nadó de tres mesos que es trobava amb el seu pare
quan va ser detingut per el feminicidi de la seva mare.
Feminicidi íntim. En investigació per a la Delegació del
Govern per a la Violència de Gènere.

2. 2019.02.21. Nom i cognoms no coneguts, 68 anys. La
Palma (Canàries). Feminicidi familiar. Assassinada pel
seu fill, un home de 40 anys que convivia amb ella al
barri de Argual, en Els Plans d'Aridane. El cos de la dona
va ser trobat sense vida en un llit de l'habitatge i amb
signes de violència. Xifra no oficial.
3. 2019.02.21 (data de troballa del cadàver). Solitud,
cognoms no coneguts, 66 anys. Madrid (Comunitat de
Madrid). Feminicidi familiar. Assassinada pel seu fill,
un jove de 26 anys, que va matar la seva mare, la va
esquarterar i es va menjar part. El fill de la víctima té 12
antecedents policials per maltractar la seva mare. Xifra
no oficial.
Assassinats de dones per violència comunitària /
econòmica (1)

163 feminicidis
entre 2010 i 2017

1. 2019.01.19. Natalia B. G., 20 anys. Algesires (Cadis,
Andalusia). Apunyalada durant una baralla de matinada
per un guàrdia civil de 50 anys apartat i retirat de servei
des de 2005 per problemes psicològics. Assassinat per
violència comunitària. Xifra no oficial.

segons recull un informe del portal Feminicidio.net

7. 2019.02.03. Rosa Maria Concepció Hernández,
60 anys. Els Realejos (Santa Creu de Tenerife, Illes
Canàries). Assassinada per la seva parella i nebot, a
qui havia denunciat el 2014 i del que va obtenir una
ordre d'allunyament que va caducar. La víctima va ser
atesa també en 2018 per lesions causades pel victimari.
Feminicidi íntim. Xifra oficial.
8. 2019.02.08. Donaria O. L., 22 anys. Alcalá d'Henares
(Madrid). Apunyalada i esquarterada per la seva parella, de
42 anys, que va conviure 15 mesos amb el cadàver de la jove
al congelador de casa seva. Feminicidi íntim. Xifra oficial.

Papa Francisco
Cap d'Estat del Vatica

“Tot feminisme és un
masclisme amb faldilla", però ja sabem què
amaguen els capellans
sota la sotana… Suposem que el “elegit per
l’esperit sant” s’ha fet
un embolic i, en comptes de referir-se a les
dones, ha fet menció als seus propis treballadors. És clar, al país dels voltors tot s’acaba
confonent.

Sempre he pensat que per reivindicar un fet o
una acció, primer que tot t'ho has de creure,
però si es suma que ho portes a la sang o has
viscut una mala experiència laboral o de la
teva vida privada aquesta reivindicació és
més potent.
Sóc Auxiliar d'Infermeria i treballo des de
fa 19 anys a un hospital de la meva ciutat,
per tant la meva activitat sempre ha estat
relacionada amb el sector sanitari, un dels
quals s'ha vist molt afectat per les polítiques
d'austeritat aplicades pel Govern Estatal i
Autonòmic. Sempre aconsello a les meves
companyes i companys que s'organitzin i es
sumin amb nosaltres per defensar el nostre
treball i el nostre sou, i així poder lluitar amb
les eines necessàries per mantenir un treball
mínimament digne. Jo ho vaig fer en el seu
moment i també sóc membre de la Secció
Sindical de CGT (on tenim una majoria simple)
i del Comitè d'Empresa del meu centre de
treball. Sempre aconsello i els hi explico a
les meves companyes de treball que s'animin
a provar-ho perquè ho veig com un món
paral·lel dins de la nostra activitat laboral, on
també coneixes els teus drets i veus com els
teus directius o responsables superiors “t'han
pres el pèl” més d'una vegada....i si estàs a
temps ho pots reclamar i si no... doncs ben
complicat ho tens (tot i que no és impossible).
Des de la nostra Secció Sindical de la CGT
fem moltes notes informatives, sobretot quan
acabem de fer una reunió amb l'empresa i així
poder tenir informades i informats els nostres
companys i companyes de treball. També
tenim una revista interna del nostre centre
de treball on fem una recollida de successos
i un resum de la situació en la que es troba
el nostre hospital. Però és inevitable que amb
les companyes que treballes assistencialment
et preguntin en viu o jo mateixa les informi
directament d'algun tema que ens pugui
afectar a totes. També intento fer petites
xerradetes mentre realitzem la nostra
activitat laboral, com per exemple: com fer
una prevenció de riscos ergonòmics ( ja que
al meu servei fem molta força física i també
necessitem ajudes mecàniques), o també
ara fa poc va entrar en vigor el nou conveni
col·lectiu i els hi explico si hi ha hagut alguna
modificació important.

6. 2019.01.30. Kelly M. Q., 17 anys. Reus (Tarragona,
Catalunya). Assassinada a punyalades la seva parella,
un jove de 19 anys, que es va suïcidar després del
crim llançant-se al buit des del cinquè pis on l'havia
assassinat. Feminicidi íntim. Xifra oficial.

EL SEMAFOR
INSURRECTE
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Irene Lozano

Ada Colau

Secretària d'Estat

Alcaldesa de Barcelona

"El sexo no está prohibido
al igual que votar, pero no
puedes hacerlo a la fuerza,
necesitas permiso porque
si no es una violación". Sobren les paraules per descriure aquest personatge
de terror. Aquesta senyora
té un cacau mental que no
pot amb ell...o realment pensa així, que serà el més segur. Amb avortaments mentals feixistes com aquests,
cada cop fa més falta la lluita feminista.

Ella és tan màgica que fa
desaparèixer els problemes a la ciutat de Barcelona en un no res, especialment si tenen a veure amb
la working class. L’equip
del “runrun” no entenen
com li declarem una vaga!
L’amiant mata els nostres
i ells s’afanyen a negar la major...però prometent que
el faran desaparèixer per art de màgia. Maga Colau...
se’ns està acabant la paciència.

M'agrada fer el que faig, sindicalment parlant
dins de la meva activitat assistencial, perquè
les companyes confien amb mi i això m'omple
com a persona, i fins i tot aconsegueixo que
s’afiliïn al sindicat que represento. Sempre
he pensat que la feina de “formigueta” dins
dels nostres llocs de treball és important, tot
creant consciències i donant eines a persones
que es volen sumar a una lluita i simplement
no saben com fer-ho. Per això no crec amb
els sindicats que tenen persones alliberades
sindicals, perquè el sindicalisme es practica
des del teu lloc de treball que és realment
d'on sortim totes i tots i ho devem a les
nostres companyes que són les que ens van
escollir en el seu moment.
En l'actualitat també milito al Sindicat
d'Activitats Diverses de la CGT Alt Camp i
Conca de Barberà, ocupant el càrrec de la
Secretaria d'Organització, ubicat a Valls.
Moltes vegades compaginant el temps de la
teva vida privada amb l'activitat que això
implica perquè la nostra CGT funcioni, i sigui
ben viva i combativa.

Montse García
Afiliada a CGT Alt Camp Conca de Barberà

Josep Maria Soler
Abat de Montserrat

A l’abat de Montserrat
sembla que no li va sorprendre perquè ja “havia
escoltat rumors”. A aquest
figura de l’Església catòlica
li sonaven algunes coses
d’aquestes d’abusos i tal,
res, tonteries. No havia
parat gaire atenció. Potser,
els nostres companys i companyes del 36 haurien d’haver parat més atenció en algunes coses, doncs sembla
que es van quedar curts amb la pirotècnia...
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No és fàcil ser advocada
Porto nou anys exercint d'advocada.Com en altres oficis als quals s'hi accedeix via universitària,
l'accés a l'advocacia de les dones va ser una batalla que van començar les dones fa molts anys enrere. No vol ser aquest un recull històric d'aquesta
qüestió, sinó més aviat, una petita anàlisi, a ple segle XXI, on hi predominen les dones sobre els homes als estudis de Dret i de la situació de les dones
que exercim com advocades. I sí, em centraré en
dones advocades perquè aquelles que han pogut
accedir a altres professions jurídiques de «rang superior», les que han trencat «sostres de vidre» em
sembla que poc ens representen a les que formem
part de la classe treballadora.
Quan jo vaig estudiar dret les dones superaven els
homes en número (jo em vaig llicenciar l'any 2006
però he pogut trobar les dades del 2003), on les
dones suposaven un 57,2% mentre els homes un
38% del total de persones llicenciades. I aquestes
xifres han anat creixent respecte les dones i disminuint respecte els homes.
No obstant, els noms més referencials en l'advocacia espanyola i catalana segueixen sent noms
d'home. Potser és cert que en global, a l'Estat espanyol, hi ha més homes que dones exercint la
professió d'advocat, però quant més joves són els
i les advocades, més va creixent el nombre d'advocades, resultant que d'aquells i aquelles que
fa menys de 10 anys que es troben exercint, hi ha
més dones que homes, trobant-se al 50% de representativitat en aquells que porten exercint entre
10 i 20 anys.
No obstant, els lletrats segueixen sent més reconeguts, més ben remunerats, més «respectats» pels
clients i la societat en general i això no és només
una sensació pròpia. És el masclisme que es respira en la professió.
Aquest reconeixement superior als homes respecte les dones es reflecteix en les condicions laborals: segons dades d'una enquesta del 2017 els
resultats de la qual van ser presentats pel Consell
General de l'Advocacia Espanyola, un 20% inferior
al dels homes. Conclusió: es respira tant masclisme en el món de l'advocacia com en els altres àmbits laborals.
I com en altres professions, el fet de ser dona et
condiciona a tenir accés a determinades feines:
«tens fills?, en vols tenir?» preguntes que no es fan
als homes perquè el fet que tinguin fills no sembla
que hagi de condicionar la seva activitat laboral.

Si em refereixo a experiències vitals he pogut observar el masclisme en la pròpia pell però també
sobre les dones a les que assistia: mentre exercia
d'advocada d'ofici i en el torn de víctimes de violència de gènere de Girona havia d'escoltar comentaris deplorables de companys de professió
homes, que culpabilitzaven constantment les dones víctimes de la situació que patien: «Per què no
marxen de casa?» sense tenir en compte el context
de la dona víctima ni els motius de fons de la seva
permanència a la llar amb l'agressor masclista.
He estat sempre envoltada de dones advocades
des que exerceixo, sempre les meves companyes
de despatx han estat dones i quan s'han quedat
embarassades han estat treballant gairebé fins
el darrer dia (com a treballadores autònomes per
arribar a final de mes poques opcions queden) i
s'han reincorporat gairebé amb immediatesa després del part, fent una «conciliacions» de treball
remunerat i no remunerat quasi impossible de
gestionar en moltes ocasions si no tens una parella que tingui un salari digne, perquè en el món de
l'advocacia, sent la major part de les advocades
autònomes (o mutualistes de l'advocacia, encara
més precari), et trobes pràcticament sense salari
si vols tenir fills.
Entrant de ple a la relació amb els companys: la
situació d'infantilització constant a la que es veu
sotmesa una lletrada jove és clar exemple del patriarcat que respiren els jutjats i el món de l'advocacia. Si sóc dona advocada em trobo obligada a
demostrar el doble que el company home, la solvència, per molt que la tinguis, sembla que vagi
aparellada al fet de ser home. La seguretat, molt
sovint, que demostren alguns companys els resulta més que suficient per tenir complaguts els seus
clients, malgrat en un judici l'argumentació jurídica que hagin realitzat sigui molt pitjor que la de les
seves companyes.

Els comentaris de l'estil: «ets molt jove, oi?», «quan
fa que has acabat la carrera?» s'escolten massa
sovint si ets dona, no els he escoltat a companys
molt més joves que jo, però sí que he escoltat
companys més joves que jo tractar-me amb sobrada seguretat i menyspreu perquè la meva cara no
mostra prou amenaça i agressivitat. Agressivitat.
La paraula màgica en molts judicis.
Si el dret s'ha d'exercir amb agressivitat, tret que
històricament ha caracteritzat molt més a homes
que a dones, aquesta no és la meva professió. M'hi
nego. Puc fer les coses amb força, ganes i empenta, però enlloc hi ha cabuda per l'agressivitat que
mostren molts companys per tal d'exercir la professió.
Aquest caràcter que acompanya tan els homes: seguretat, agressivitat, menystenir l'altre. Massa encara ara es respira al món dels jutjats. I el més trist
és que algunes, no poques, companyes l'han assumit com a propi per poder viure en aquest món
històricament d'homes. I si fem un gir? Potser els
Col·legis d'advocats deixaran de ser institucions
patriarcals amb mers interessos econòmics, potser el col·lectiu deixarà de ser sobradament individualista, perquè realment, jo encara no he viscut
una vaga d'advocats des que exerceixo i potser ja
aniria sent hora perquè de motius no en falten.
Sovint sembla que en aquest món mai puguem
semblar persones. No és fàcil ser advocada perquè, entre d'altres coses, el món de l'advocacia
continua sent un món individualista, antipàtic,
agressiu, però menys encara ho és ser una dona
advocada.
Mireia Bazaga Laporta
Afiliada del sindicat únic CGT Girona
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Les dones a l’àmbit
laboral de l’ensenyament
En primer lloc cal partir d’una premissa molt important com a professionals de l’educació: volem i lluitem per una educació pública , laica i
feminista, exigint recursos reals i suficients per a
la formació en coeducació, entre d’altres. Volem
un sistema educatiu que reconegui tota la nostra diversitat, com a dones lesbianes, bisexuals,
transsexuals, intersexuals, sense gènere, queers,
etc. És cert que tots els continguts curriculars en
els centres educatius porten el segell de la igualtat, però poques vegades recullen la coeducació.

La feina de professora

A nivell d’educació

La nostra és un bon exemple de feina feminitzada
(docents, personal de suport i PAS). Malgrat sembli que dins del nostre sector no existeix una “demostrable bretxa salarial”, igual salari per homes i
dones, mateixes hores de feina , existeixen alguns
aspectes, que queden invisibilitzats sense que
els hi donem quasi cap importància. Son aquests
aspectes pels que lluitem per aconseguir millores
dins el nostre àmbit.

Al mateix tremps, al marge de les nostres demandes a nivell de discriminació laboral, ens trobem
que cal treballar per aconseguir una veritable educació feminista. L’escola no resta al marge de la realitat social, és un microcosmos que es ressent de
les xacres socials i institucionals.

La coeducació no és, però, un mètode pedagògic, sinó una manera de veure la relació educativa entre les i els mestres i els nens i nenes
i d’impartir els continguts de qualsevol matèria
curricular visibilitzant les dones i la seva aportació al món i a la vida. Coeducació és formar
indistintament nens i nenes, sense estereotips
d’aptituds o actituds, educant-los a entendre els
altres, i respectant les diferències. En definitiva
coeducar és educar persones.

>> Reclamem que no menystingui ni penalitzi la
maternitat ni la cura:

Continuarem
lluitant per
aconseguir un
món millor,
feminista, i
lliure

> Que es reverteixin les retallades en educació,
en concret aquelles que afecten majoritàriament les dones, com per exemple la reducció
de jornada per cura d’un fill de fins a 6 anys cobrant el 1 00% del sou (amb les retallades ara
és el 80%) i per cura d’un fill de fins a 1 2 anys,
cobrant un 80% (ara és un 60%).
> Que les reduccions de jornada per cura de fill
o de familiar depenent (dret bàsicament demanat per les dones) no suposin un perjudici per a
les dones en calcular les pensions de jubilació.
Sense penalitzacions en les reduccions de jornada
> Que es reverteixi la situació actual: si en començar el curs la docent interina està de baixa
maternal (i dones i homes si estan en situació
de baixa temporal), el Departament reserva les
places, però deixa de cotitzar per elles a la Seguretat Social fins que es reincorpori a la feina
(amb el conseqüent perjudici en calcular la jubilació).
> Que els centres respectin de forma sistemàtica l’hora de reducció de lactància (al començament o al final de la jornada) quan es fan els
horaris.
> Que es cobreixin les reduccions de jornada
per cura de les TEIs. (Tècniques d’Educació Infantil). La política de les retallades condemna
les treballadores afectades, la resta de la plantilla i l’atenció a l’alumnat a la precarietat i el
sobreesforç, sobretot en els “Centres de Màxima Complexitat”.
> Que es garanteixin els drets de les dones
embarassades. Des de l’aparició del Decret de
plantilles (decret on la direcció del centre pot
escollir el professorat que vulgui a dit, mitjançant entrevistes),els casos de docents embarassades no contractades s’han incrementat.
Exigim la retirada d’aquest Decret de plantilles
que dona peu a l’arbitrarietat en la contractació
i que perjudica doblement les dones interines.
>> Cal assenyalar també que els càrrecs de responsabilitat i direcció, la majoria de vegades son ocupats per homes, quan el percentatge de professorat masculí és molt inferior.
>> Denunciem els concerts amb escoles de l’OPUS,
que paguen amb diners públics plantilles de docents que exclouen les dones. (Sentència de la Inspecció de Treball contra el procés de selecció de
personal de l’escola Viaró).
>> Demanem formació específica per als docents
en coeducació dins de l’horari lectiu.

>> Una de les tasques d’escoles i instituts és intentar trencar el cercle viciós; destaquem la funció
preventiva de l’escola en la construcció d’una societat més lliure, respectuosa i justa.
>> Creiem fermament que cal promoure iniciatives
que incorporin una òptica feminista en la línia d'acció sindical, impulsar l'estudi i la reflexió a l'actual
sistema escolar i que la coeducació ha de ser un eix
transversal en el currículum educatiu.
>> És hora de fer complir el “Pla per a la igualtat
de gènere en el sistema educatiu” del Departament
d’Ensenyament. Si no hi ha voluntat i els “plans” no
es doten amb recursos, només són paper mullat.
Repensar els models i estereotips de gènere. Atenció al col. lectiu LGTBI. Promoure l’educació afectivosexual com a matèria curricular.
>> Control dels llibres de text i material educatiu
per evitar models indesitjables.
>> Llenguatge Inclusiu. Cal que anem utilitzant i
ensenyant a utilitzar en tot moment un llenguatge
inclusiu, on es respecti i es contempli el femení i on
sempre que es pugui es faci servir el genèric.
>> Repensar els espais de l’escola en clau d’equitat: els patis actuals situen en el centre de l’activitat i l’atenció pública els nens; les nenes ocupen
una posició de satèl·lit, subsidiària.
Cal anar a l’arrel del problema,el gran repte és
aconseguir el compromís social i polític per caminar cap a un sistema més just, igualitari i lliure, començant pel Departament d’Ensenyament.

Rosalia Molina
CGT Ensenyament
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Una assignatura pendent
Un dels punts, entre molts altres, a tenir en
compte en quant a establir una perspectiva
de gènere és la d'aplicar-la a la Seguretat i
la Salut en el treball en base a que els riscos
laborals i les patologies per ells produïdes
afecten de manera desigual a dones i homes.
Les evidències d´aquest fet són múltiples:

>> La diferent biologia, amb especial esment a la situació d'embaràs i lactància.
>> La segregació horitzontal del mercat de
treball, que provoca que dones i homes es
concentrin en diferents sectors i activitats.
imatge del llibre " Las mujeres y el mar "

Dones de Mar
"Un dels
antics
requisits per
ingressar a
l´Escola de
Marina Civil
era ser home
espanyol"

El Sector Marítim ha estat tradicionalment, llevat algunes excepcions, un
" m ó n d ' h o m e s ". A B a r c e l o n a e l s a c t u a l s e s t u d i s d e N à u t i c a i Tra n s p o r t M a rítim (Facultat de Nàutica, FNB, UPC)
tenien anteriorment el nom d'Estudis Superiors de Marina Civil. Un dels
antics requisits per ingressar a l´Escola de Marina Civil era "ser home esp a n y o l ". L' a n y 1 9 9 0 , q u a n v a i g i n i c i a r
els meus estudis a l'FNB, aquest requisit ja no estava formalment vigent
però seguia havent-hi una representació mínima de dones a la Facultat , re cordo uns cinquanta alumnes en total
i només dos eren dones.
Al finalitzar el tercer curs, del total
de cinc de carrera, era obligatori fer
tres mesos de pràctiques navegant ,
vaig embarcar llavors en un vaixell
de passatge, el Ciutat de València, on
cap dels Oficials era dona. Hi havia
algunes dones però treballaven amb
l'atenció directa al passatge: medicina, turisme i restauració.
Els següents embarques els vaig realitzar en vaixells de càrrega, en aquest
tipus de vaixells la presència de dones
e r a e n c a r a m é s r e d u ï d a . E n e l p r i m e r,
B e n i j o f a r, v a m c o i n c i d i r u n a a l t r a n o i a
amiga meva i jo. Després vaig embarc a r e n u n p e t r o l i e r, e l V é l e z B l a n c o ,
en el qual era l'única dona a bord.
Aquesta era la situació en la majoria
de les campanyes en vaixells de càrrega: tripulacions totalment masculines en les quals hi havia en alguns
casos la "novetat" d'una o dues dones
a bord.
Els períodes d'embarcament no són
normalment fàcils per ningú, ni dones
ni homes, però és obvi que en el cas
de les dones el handicap era, i és, enc a r a m a j o r. R e c o r d o a q u e l l s a n y s c o m

a molt positius, suposo en part per la
nostàlgia del pas del temps, però no
puc negar que em vaig trobar amb algunes situacions de tracte clarament
masclista i en la majoria dels casos
amb un tracte de tipus " paternalist a - p r o t e c t o r ".
Actualment pel que fa als períodes
d'embarcament trobem alternatives
diferents, i de fet diria que pitjors,
a l'any 1990 ja que la flota mercant
espanyola ha estat pràcticament desmantellada. La majoria d'alumnes de
la meva promoció estem treballant a
terra, però, l'entorn Portuari continua sent també molt masculinitzat:
Consignataris, Surveyors, Vettings,
E s t i b a , Te r m i n a l s P o r t u à r i e s , To r r e s
de Control, etc.
En el meu treball actual com a Loading
Màster soc l’única dona d'un total de
set, als vaixells als quals hi vaig les
tripulacions són pràcticament sempre
masculines. He coincidit en comptades ocasions amb una dona Oficial i
recentment una vegada amb una Capitana, totes dues del Nord d'Europa.
Es tracta, per tant , d'uns estudis tradicionalment masculins i d'un món
amb unes condicions molt particulars
que dificulten la normalització de la
dona en el mateix. No obstant això, el
Sector Marítim no és malauradament
una excepció, continua pendent la
inclusió de les dones en molts altres
Sectors del món laboral, superant la
barrera encara present dels estudis i
dels treballs segregats per raó de gènere.
Pilar Frey Martínez
Afiliada Sindicat de Químiques de Barcelona

>> La segregació vertical del treball, que
deriva en diferents condicions de treball per
a homes i dones.
>> La precarietat laboral, que concentra un
major nombre de dones que d'homes en els
treballs precaris, a temps parcial i de menor
retribució salarial.

El marc legal actual amb un enfocament "neutre des del punt de vista del gènere", que aborda la salut laboral partint d'una persona treballadora abstracta -amb un referent implícit
masculí- no contribueix a identificar i tallar els
problemes de prevenció de riscos laborals de
les dones.

>> L'assignació tradicionalista de l'àmbit
productiu (feina remunerada) als homes i del
l'àmbit reproductiu (treball domèstic i cures)
a les dones. Això té com a conseqüència que
les dones assumeixin una major càrrega del
treball domèstic i de cura (la doble jornada),
fet que condiciona també la seva vida laboral i els efectes sobre la seva salut.

La integració de la perspectiva de gènere en la
prevenció de riscos laborals passa necessàriament per investigar totes les àrees de treball
tenint en compte a les dones treballadores, no
subestimar els riscos laborals als quals s'exposen i promoure i facilitar la seva participació en
tots els àmbits laborals i en les decisions sobre
seguretat i salut laboral.

Veiem, per tant, diferents condicions i situacions socials i econòmiques en el mercat de
treball que impliquen una exposició a riscos
diferents que desenvoluparan problemes de
salut diferents. Així, les dones pateixen en
major mesura riscos ergonòmics i psicosocials, mentre que els homes estan normalment
més exposats a riscos de seguretat.

I això com ho fem? Una nova cultura preventiva

Conseqüentment, es produeixen efectes diferents en la salut; en el cas de les dones, sovint es tracta d'efectes que apareixen a llarg
termini i que són d'etiologia multicausal, on
es combinen diversos factors de risc laboral i
extralaboral per generar el dany. Els homes,
en canvi, pateixen més accidents traumàtics.
Davant d'aquesta situació, entenc e que és
obligat reflexionar sobre com abordar totes
aquestes particularitats que es produeixen
entre els diferents col·lectius de dones i homes per donar resposta a la diversitat de realitats del món laboral.
Tradicionalment, i fins a la data, els problemes de salut laboral de les dones s'han
menystingut, atenent de manera específica
només a la protecció de la maternitat. De fet,
la majoria de la investigació sobre la salut
laboral de les dones s'ha centrat en la seva
capacitat reproductiva, obviant la possible
influència de les condicions de treball en altres aspectes.
Els estudis toxicològics s'han centrat tradicionalment en poblacions treballadores
compostes de forma majoritària per homes,
focalitzant les investigacions en professions
predominantment masculines, amb els problemes que es deriven de l'extrapolació de
resultats.

Per integrar de manera real la perspectiva de
gènere en la gestió preventiva de l'empresa
hem de començar per la seva cultura preventiva, ha d'existir una consciència respecte a
aquesta necessitat, a nivell dels càrrecs responsables de les accions i decisions de prevenció i per part dels representants dels treballadors, seccions sindicals i la resta de la plantilla.
Cal treballar sobre la cultura de les organitzacions, a nivell laboral i sindical, per fer veure a
totes les persones integrants les raons per les
quals cal considerar la perspectiva de gènere
en la gestió preventiva:

>> Obligació normativa: la prevenció de riscos

laborals ha de tenir en compte les característiques de la persona que exerceix la tasca i el
sexe és una d'elles (Art.15.1.d de la LPRL).

>> Diferències en les conseqüències de l'expo-

sició a certs riscos per les diferències biològiques, sobretot els derivats de la manipulació
d'agents químics i els deguts a factors ergonòmics.

>>

Diferents nivells d'exposició als riscos per
la segregació de tasques i per les condicions de
treball, que impliquen diferències en el temps
dedicat a les diferents operacions, així com en
la utilització dels equips de treball i de protecció individual.

>>

Diferent problemàtica respecte a l'organització del treball i els riscos psicosocials,
motivada pels rols socials i les càrregues familiars, i la seva repercussió en la promoció
professional.

Altres qüestions a tenir en compte:

>> És recomanable que les persones responsa-

bles de la prevenció en l'empresa i a nivell sindical comptin amb formació en igualtat que els
hi permeti transmetre aquests conceptes a la
resta de la organització.

>> S'aconsella incloure continguts per a la informació i sensibilització respecte al gènere a
la formació sobre prevenció facilitada als diferents col·lectius de treballadors/es i afiliats/des
tant dins de les organitzacions empresarials
com al sindicat

>>

La direcció i les persones responsables de
l'empresa s´han de comprometre i contribuir
a crear un clima que fomenti la prevenció i la
igualtat, transmetent la tolerància zero davant
de conductes de risc o de discriminació.

En aquest sentit, i com a part de la nostra feina sindical, considero és fonamental reivindiquem, promocionem i treballem perquè tots els
sectors laborals s´obrin realment a les dones,
encara hi ha moltes “professions masculinitzades”, i perquè la Seguretat i la Salut Laboral
respongui també les necessitats de les Treballadores, ambdues assignatures pendents encara
a molts sectors laborals.
Pilar Frey Martínez
Delegada de prevenció (DPRL)
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Nous camins, velles rutes
Conxa Borrell

Secretària General d'OTRAS

ni de ballar amb l´aire que l´envolta. Així
doncs, no valia una barca vella, pesada i
farragosa. Les treballadores sexuals vam
construir la nostra pròpia barca, a la mida
de les nostres necessitats i expectatives i
la vela hi encaixa perfectament .
Les ments benpensants ens han criticat
per no pujar-nos a d´altres embarcacions,
ens han acusat de ser un sindicat vertical
i fins i tot de delictes penals. Ens hem
enfrontat a la justícia espanyola i a
l´abolicionisme terrorista i sectari de
grupuscles malintencionats i clarament
oposats als nostres drets, sense cap punt
d´inflexió ni de reflexió.

Els refranys són font d´inspiració i
concentren la saviesa popular, poques
vegades ens passarà que no trobarem un
que no s´avingui a qualsevol circumstància
de la nostra vida, per més tecnològica que
s´hagi tornat .
Molts refranys fan referència a les
treballadores sexuals, a la seva feina i als
seus fills. Sempre hem estat les altres,
les impures, les brutes, les “guarres”, les
males mares, les portadores d´infeccions
i plagues divines. Però sobre tot hem
estat les lliures, les no mantingudes per
un home, les que no callen quan se´ls
hi demana, les que es paguen les seves
factures, les que sempre han criat soles
als seus fills, les orgulloses, les que han
obert camí, les fastigoses, les putes. Les
putes.
No va ser casual que les portes que tocàvem
es fessin les sordes, no érem benvingudes,
ens deien un i altre cop que el nostre era
un tema complex i que s´havia de debatre
amb cura i calma, que les posicions eren
encontrades i que mancaven uns anys més
per a poder parlar de si tenim, o no, dret a
tenir drets. Però la veritat és que els grans
sindicats s´han convertit en una màquina
expenedora d´idees de segona mà, estan
burocratitzats i la seva maquinària és lenta
i maldestre. I les treballadores sexuals no
hi tenen cabuda. Intentar que es reunissin
amb nosaltres era una fita impossible.
I allà estava, el refrany perfecte, donantnos la solució. “Barca vella no aguanta vela
nova”. Perquè nosaltres som quelcom nou,
allò revolucionari. Allò que ningú abans
s´ha atrevit a fer per nosaltres, ho faríem
nosaltres soles. Caminant juntes, però
soles un cop més, sense l´ajut d´altres
agents socials que procuren per tothom,
excepte per aquelles que gosem treballar
amb la nostra sexualitat i cobrar-li al
patriarcat per allò que sempre ha tingut
de forma gratuïta o ha obtingut de forma
violenta.
La vela nova és lleugera, però no fràgil.
És acolorida perquè és inclusiva, es
heterogènia perquè és diversa. És potent
com el vent de tramuntana i fresca com la
brisa marina. És com són les mans que l´han
teixida, valenta i sense vergonya d´existir

Les treballadores sexuals sempre hem de
demostrar que som millor que la resta, que
les nostres actuacions són honestes, que
les nostres ambicions són legítimes. Tan
de bo el feminisme abolicionista hagués
estat la meitat de crític amb els partits
corruptes, amb el polítics permissius,
amb les institucions podrides des dels
fonaments i amb un nou govern que es fa
dir feminista, però en canvi ataca les dones
més desprotegides dins del món laboral.
Les que no tenen dret a contracte, perquè
la seva feina no és considerada treball.
Mentre els grans i petits sindicats no
s´atrevien a donar-nos la mà, nosaltres
vam aprendre a caminar totes soles i
a treure´ns les castanyes del foc, vam
establir les nostres normes, ens vam
amarar de sindicalisme pur, ens vam unir i
vam crear OTRAS. El nom no és pas casual,
nosaltres sempre serem aquelles altres
dones que no acaben d´encaixar enlloc,
que no els dóna la gana de fer el que
s´espera de nosaltres i que escollim el
camí que millor ens sembla. No és senzill
satisfer una treballadora sexual, estem
plenes de somnis i de lluites que volem
lluitar nosaltres soles, som les altres i ho
som amb totes les conseqüències.
Tots els començaments són durs, tenim el
cul pelat d´escoltar premisses i promeses
que mai no es compleixen, d´ordenances
que ens multen i criminalitzen, de
polítiques que ens fan de menys perquè
treballem amb el nostre cony i no ens
volem avergonyir ni sentir-nos víctimes
per fer-ho, de policies que creuen que
el carrer és seu i la llei els empara,
d´ajuntaments que ens tracten com si
fóssim brossa. Empresaris que, emparats
per la llei, ens obliguen a fer jornades
maratonianes, quedant-se amb el 50% de
tot el que guanyem, i mai a ningú li ha
importat els nostres requeriments com a
treballadores sense drets. Som les altres.
Avui el present és nostre perquè l´hem
agafat pel coll i li hem fet saber qui mana.
Aquí manem nosaltres, les que no tenim
drets, les pàries, les orfes, les putes. El
recorregut del nostre sindicat dependrà
de la justícia i, si el tomben, també hauran
tombat la llibertat sindical de totes i de
tots. La lluita de les treballadores sexuals
no ens afecta només a nosaltres, és una
lluita col·lectiva darrere de les llibertats i

pels drets més bàsics de les treballadores i
treballadors del nostre sector que, d’altra
banda, és molt ampli.
Inclou les persones que treballen al porno,
al món webcammer, a les massatgistes
eròtiques, a les ballarines exòtiques, a
les línies eròtiques, a les treballadores
de clubs, a les prostitutes de carrer, les
independents indoor, a les que treballen
per a agències o a les assistents sexuals.
Hi ha un gran ventall de possibilitats
dins del treball sexual, sense que hagi
de ser, necessàriament , dedicar-se a la
prostitució. Hi ha moltes coses del nostre
sector laboral que la societat desconeix i
que nosaltres li hem vingut a explicar de
primera mà. I sí, sabem que això tampoc
ha agradat a l´estat feminista. Que les
treballadores tinguin veu i es facin visibles,
com si fossin persones normals i corrents!
Què s´hauran cregut? Perquè callin la
boca, el millor serà que les acusem de ser
un lobby proxeneta!
I així, d´aquesta forma tan estúpida i
ximple pensaven que ens farien callar, que
aquí s´acabaria el nostre tarannà i que ens
rendiríem i marxaríem a casa avergonyides
i calumniades. Ens van menysprear. No van
calcular prou bé qui és el nostre col·lectiu
i de quina mena de dones està format . I
el més greu, però també més important ,
no han tingut en compte que ja ens ho
han pres tot , ens han deixat despullades
i desproveïdes dels mínims exigibles i,
quan a algú se li ha tret tot , ja no té res
a perdre. I sense res a perdre, tot està
per guanyar. I hem sortit a guanyar! Hem
sortit a la guerra de les benestants contra
les pobres, de les burgeses contra la classe
treballadora, de les moralistes contra les
llibertàries.
L´abolicionisme
s´ha
equivocat
d´enemiga, mai no ho hem estat nosaltres,
sinó el gran capital, la gran empresa
multinacional que pensa només en el
client home i no en la treballadora dona.
L´abolicionisme s´havia d´haver aliat
amb les treballadores sexuals per trencar
aquest monopoli d´injustícia i desordre
legal que no ens protegeix.
Hem sortit a lluitar pels nostres drets i ara,
hi ha dues opcions sobre la taula. O bé ets
sindicalista i recolzes la lluita pels nostres
drets laborals, que també són humans,
o bé et col·loques del costat opressor i
seguim sota la sola de la sabata de la gran
patronal, treballant sense contractes,
sense drets. I demà, quan siguem totes
velles, us preguntareu per què no tenim
la nostra pensió i hem de malviure amb
una contributiva, mentre l´estat utilitza
els beneficis de l´exercici de la nostra
professió per jugar amb el PIB anual, com
millor li sembla. La decisió és teva, de tu
depèn que es faci justícia.
Nosaltres ens fem a la mar. Revolta,
majestuosa, brava i ferma, i marxem
amb la nostra barca nova i un bon vent .
Segueix-nos i sigues partícip d´aquest
moment històric de la lluita popular.
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#emPRENYADES amb el

departament d’educació
Marta Minguella

Adaptació de l’article
“La penalització de la maternitat al
departament d’Ensenyament”
publicat al diari La Jornada

Que el departament d’Educació aplica
polítiques que institucionalitzen
la discriminació laboral per raó
de gènere és un tema poc conegut.
Hi ha l’errònia percepció que les
condicions de les treballadores de
l’administració són justes atès que
és aquest l’organisme que hauria de
garantir l’equitat i el compliment
de la llei d’igualtat efectiva de
dones i homes.
Hi ha dos factors que han afavorit
l’existència d’aquesta desigualtat .
D’una banda, les retallades, que
s’han acarnissat amb el pressupost
destinat a educació; de l’altra,
l’aprovació de la llei d’educació
de Catalunya (LEC) i el posterior
desplegament
del
Decret
de
Plantilles.
La dificultat de posar dades a aquest
fet ve agreujada perquè, en molts
casos, es tracta d’una discriminació
indirecta. Per exemple, a priori,
el redactat de la llei 5/2012
d’acompanyament de pressupostos,
que deroga el dret de reducció 1/3
de jornada per cura d’un infant
mantenint el 100% del salari, es
podria desvincular de la desigualtat
de gènere, ja que pot afectar
qualsevol dels dos progenitors. En
realitat, aquesta mesura posada en
context es tradueix en una afectació
econòmica
a
les
mestres
i
p r o f e s s o r e s ,
que
com
a
dones,
assumim
principalment
les tasques de
cures.
Era previsible
que
l’aprovació de la LEC i
del consegüent decret de plantilles
obrís la porta a una
conculcació
institucionalitzada dels
drets laborals dels
i les treballadores
docents. Si fem una
anàlisi en clau de
gènere, podem concloure que aquest
desplegament normatiu s’ha traduït
en una penalització flagrant de la
m a t e r n i t a t . L’ a p r o vació del Decret de
Plantilles va obrir la
porta de forma explícita i implícita,
a l’exclusió per mo-

tius de gènere. No fa gaire que el
Tr i b u n a l d e J u s t í c i a va co n d e m n a r
el propi Departament d’Educació
per una possible vulneració dels
drets fonamentals d’una professora interina que havia denunciat
la no renovació arbitrària del seu
nomenament per a continuar en el
lloc de treball que havia estat ocupant durant vuit anys consecutius.
La sentència recollia l’existència
d’una sèrie d’irregularitats en el
procediment seguit i expressava la
sospita que el veritable motiu de
la no renovació del contracte podia haver estat el fet que la docent
havia gaudir recentment del permís
de maternitat.
To t i l a c o n t u n d è n c i a d e l a r e s o l u c i ó ,
el Departament d’Educació no ha
pres cap mesura per acabar amb
aquestes
pràctiques
abusives,
afins al despotisme empresarial,
que lesionen de manera arbitrària
els interessos del col·lectiu del
personal docent més vulnerable.
L’ a t a c m é s r e c e n t c o n t r a e l d r e t
a la maternitat es va donar el
juny del 2017, quan el Govern va
aprovar una resolució que permet
l’acomiadament encobert de mestres
i professores interines durant el
període de permís de maternitat.
Així, una dona docent interina que
obtingui una adjudicació de treball
en uns serveis territorials diferents
del que havia tingut el curs anterior
es queda sense vinculació laboral
amb el departament fins a la seva
incorporació després del període de
m a t e r n i ta t . É s a d i r, a l e s m e s t r e s
i professores que estan en aquesta
situació se les acomiada i se les
exclou de sou i de permís.
Durant
els
últims
anys,
les
reivindicacions
en
l’àmbit
de
l’ensenyament
han
posat
el
focus en les millores del sistema
educatiu, i han deixat al marge
les demandes relacionades amb
l’empitjorament de les condicions
laborals. El 2018, vam viure i
participar en
la primera vaga
general
feminista
al
nostre
territori, el 2019 hi tornarem.
Seria un bon moment per forçar
la retirada d’aquestes polítiques
de contractació per part d’un
departament d’Ensenyament que
alhora ha permès, tal com s’ha
demostrat a l’Escola Viaró, que les
escoles de l’Opus Dei excloguin
les dones de la possibilitat de ser
contractades, sense que fins ara
tinguem coneixement que s’hagin
pres mesures per evitar-ho.
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Les darreres eleccions de l’empresa concessionària de la
neteja d’edificis públics i locals a Igualada (Netejes Oriol)
les companyes de CGT han aconseguit la majoria absoluta
al Comitè d’Empresa amb un suport majoritari de tota la
plantilla. Dels 56 vots emesos, la CGT n’ha aconseguit 55,
aconseguint les 5 delegades al Comitè. A diferència de les
darreres eleccions, on només votaren 10 treballadores, les
eleccions d’enguany donen un suport gairebé absolut a les
companyes de la CGT.

Eleccions sindicals
a Accent Social SL
Per primera vegada la CGT es presenta a les
eleccions sindicals d’Accent Social SL de Barberà
del Vallès, aconseguint majoria absoluta al
Comitè d’Empresa amb 5 delegades.
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Els companys i companyes de la secció sindical
de CGT a DHL augmenten la seva representació en
les passades eleccions sindicals de l’11 de febrer.
La CGT duplica la seva representació mentre que
els sindicats grocs perden un delegat cadascú.
		CCOO:

5

		UGT:

4

		CGT:

4

Eleccions sindicals a la planta SEAT Martorell
El treball de les incansables companyes de la CGT SEAT dóna els seus fruits. A les últimes
eleccions sindicals del 14 de febrer, la CGT ha augmentat un 30% en vots aconseguint
dues delegades sindicals més.
			UGT:

27

			CCOO:

9

			CGT:

7
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Montse Sánchez
En motiu de la Vaga General del proper 8 de març, parlem amb la Montse Sánchez, actualment
Secretària de Gènere de la CGT de Catalunya. Va ser escollida al Congrés que l’organització va
celebrar a Òdena el passat mes d’octubre, ara farà just cinc mesos. Com a treballadora de l’empresa
SEAT, ha estat una militant activa dintre de la Federació del Metall i també a la Federació del Baix
Llobregat, sempre implicada, a més, a la secció sindical de la CGT a SEAT.

l'entrevista
Bon dia Montse.
La primera pregunta és gairebé obligada. Arribes a la secretaria de
gènere en uns moments en què el
feminisme està trasbalsant consciències i està aconseguint ser un
dels motors del canvi social. Sabent
que els reptes són grans ja que les
organitzacions sindicals encara estan fortament masculinitzades, què
et fa decidir a presentar-t’hi?
El suport de les companyes i justament poder donar-li veu a totes des
de la secretaria de gènere és el que
e m v a m o t i v a r.
Les dades ens diuen que la precarietat laboral té una afectació
molt superior en les dones que en
els homes. Alhora aquesta precarietat allunya de la capacitat d’organitzar-se per combatre-la, i per
tant, allunya les dones de les organitzacions sindicals. Creus que
hi ha prou debat sobre això, és a
d i r, e s t à e s d e v e n i n t u n e i x i m p o r tant des del feminisme?
Cal que n´hi hagi. Els grans sindicats, lluny de la realitat i la precarietat que és evident que te nom
de dona, degut precisament a les
polítiques depredadores del patriarcat, han influït negativament en
el concepte sindical de la classe
obrera que ja fins i tot ni s´anomena… diem treballadora, però el concepte “obrera” ja pràcticament està
en desús.
Per això el nostre sindicat, que si
és de classe, ha de ser avui més que
mai, una eina de defensa de les mes
precàries.

"Alliberar-nos
no només del
sistema patriarcal
sinó també del
capitalisme"

El 8 de març de 2018, es va organitzar la primera vaga general feminista a l’estat espanyol. Aquesta
vaga però, té caràcter internacional i sembla que ha arribat per quedar-s’hi. Creus que està justificada
la necessitat d’aquestes convocatòries?
Les
agressions
masclistes
són
ja
insuportables
i
intolerables.
L´agressió és a la vida i a la terra
en el seu conjunt però no podem
oblidar totes les mortes, violades i
maltractades pel simple fet de ser
dones… és evident que és necessària
la nostra revolució com a dones.
Si en fem una anàlisi purament
sindical, no podem dir que aquesta vaga, almenys al 2018, tingués
un efecte d’aturada laboral molt
alta. Creus que s’hauria d’ampliar
la mirada des del sindicalisme per
valorar els efectes d’aquesta convocatòria de vaga?
És una vaga amb un ampli concepte
de gènere que pretén qüestiona-ho
tot per canviar-ho tot. Estem molt
contentes per l’èxit de les grans mobilitzacions de l’any passat , però és
evident que com a sindicat hem de
seguir creant consciències per aconseguir que el conjunt de la classe
treballadora,
especialment
les
obreres, siguin les que s’empoderin i liderin i aconsegueixin aquest
canvi.
Ara parlem en clau interna. La CGT
va organitzar un congrés extraordinari estatal per parlar de feminisme. En aquesta línia, les ponències que s’hi van presentar estaven
íntegrament enfocades en buscar la
manera que el sindicat esdevingui
una eina aliada per combatre el patriarcat . Creus que estem a l’alçada d’aquesta revolució social? És a
d i r, t r e b a l l e m p e r q u è e l c o n t i n g u t
de les ponències es converteixi en
la nostra praxi?
To t i s e r u n s i n d i c a t a l t e r n a t i u q u e
aspira a la repartició de la feina i
la riquesa, i en conseqüència, acabar amb el capitalisme, he d’admetre que hauríem de fer una profunda
reflexió que ens doni la capacitat de
detectar les nostres mancances en
aquest sentit.
Les lluites feministes no són uniformes. Què voldria dir “feminisme
de classe”?
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Justament treballes en un sector
que històricament està molt masculinitzat. En canvi, la Federació del
Metall de Catalunya sembla ser un
dels ens més conscients de la necessitat de la lluita feminista. Com
expliques aquest fenomen?
Als darrer anys hem tingut un important increment de companyes
afiliades, i no només afiliades sinó
sobretot de militants. Això ha fet
que dins del treball diari hi hagi
més aportacions i més propostes
i reivindicacions de les dones i en
clau feminista que han fet que les
nostres necessitats es visibilitze s s i n . Ta n m a t e i x , l a c o n s c i è n c i a
dels homes del sector del metall ha
anant tenint cada vegada més clar
que qualsevol transformació social
ha de ser amb les dones, i amb un
pla d´igualtat real.
Passem a un altre tema. Dones de
C G T, D o n e s L l i b e r t à r i e s . . . Q u i n a
diferència hi ha?
Dones Llibertàries som un grup
autònom dins de la CGT i ens considerem continuadores de la tasca engegada per Dones Lliures del
1936, per tant existim molt abans de
que la part orgànica del sindicat decidís reconèixer una organització de
dones pròpia a través de les secretaries de gènere. A més considerem
la part cultural i activista feminista
com a fonamental, a més de l´acció
sindical.
Aquests col·lectius no són ens
reconeguts orgànicament per la
C G T. P e r q u è ?
No som reconegudes perquè històricament sempre hi ha hagut reticències en donar veu i responsabilitat a les dones dins del sindicat,
on encara tenim un sostre de vidre
preocupant i actituds masclistes i
paternalistes, encara que siguin poques, vers les dones, al cap i a la fi,
com en el conjunt de la societat.
Com es podria fer casar una idea
amb l’altra?
És molt senzill, amb el reconeixement orgànic de l´organització per
tirar endavant la nostra tasca com a
part integral feminista i transformadora revolucionària de la societat.

Organitzar-nos per alliberar-nos. I
alliberar-nos no només del sistema
patriarcal sinó també del capitalisme, que a més de submises ens vol
precàries i esclaves.
Hem vist que has sortit escollida
a les últimes eleccions de la SEAT
com a delegada. És difícil compaginar la militància de delegada amb
la Secretaria de Gènere de la CGT
de Catalunya?
Dificilíssim, sense més.
Equip de Comunicació de Catalunya
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La revolta de les dones
Eines contra la violència de gènere en el context educatiu
La construcció d’un projecte educatiu d’igualtat
ha de contemplar el desenvolupament, en tots els
nivells educatius, de procediments i actituds per
l’educació inclusiva, integradora i participativa.
la qual cosa compren des del minut zero la planificació d’una estratègia per l’eradicació de la discriminació per gènere.
Com identificar i detectar problemes de gènere
en l'àmbit educatiu?
Hem de saber transmetre el problema social que
suposa la xacra global de la violència sexista contra les dones, definida com a autèntica pandèmia
mundial sexista (ONU, Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, 20-12-1993).
Actualment ja disposem de prou estudis com per
poder analitzar el fenomen d’una forma global, i
els diversos organismes encarregats de recollir les
dades ofereixen xifres esgarrifoses, només per recordar algunes: 1 de cada 3 dones ha patit violència de gènere al llarg de la seva vida (35% de dones
del món), 230 milions de nenes menors de 15 anys
han estat forçades al matrimoni, 133 milions de
dones han patit mutilacions genitals i 600 mil són
víctimes del tràfic de persones (el 71%, 1 de cada
3, són menors) principalment per explotació sexual (3 de cada 4). A Europa 62 milions de dones han
patit maltractaments (el 33%) tenint present que
només es denuncien un 33% de les agressions. A
Espanya només es denuncien un 16% de les agressions, per aquest motiu hem d’aprendre a interpretar dels dades estadístiques partint de la base que
la dona maltractada en el nostre entorn més pròxim se sent sola, aïllada, incompresa, humiliada i
desprotegida amb raó, atès que només s’arriben a
condemna un 22% dels delictes (només 2 de cada
10 denuncies per maltractament). La qual cosa evidencia que el sistema judicial no està sent efectiu
per combatre la violència de gènere.
Cal ajudar a reconèixer i rebutjar els diversos tipus
de violència de gènere (segons classificació del
Consell d'Europa):
-Violència física (agressions corporals com empentes,
cops, atacs amb armes, mossegades, cremades,
estrangulacions, mutilacions, etc.);
-Violència sexual (qualsevol activitat sexual no
consentida);
-Violència psicològica (múltiples modalitats d'agressió
intel·lectual o moral, com amenaces, aïllament,
menyspreu, intimidació i insults en públic, etc.);
-Violència econòmica (desigualtat en l'accés als
recursos compartits com negar l'accés als diners,
impedir l'accés a un lloc de treball, a l'educació, etc.);
-Violència social (l'agressor limita els contactes socials
i familiars de la seva parella, aïllant-la del seu entorn i
limitant així un suport social);
-Violència estructural (contra els drets bàsics de
les persones, amb obstacles fermament arrelats i
que es reprodueixen diàriament en el teixit social,
com les relacions de poder que generen i legitimen la
desigualtat, i el sostre de vidre per a les dones);
-Violència espiritual (consisteix en obligar a acceptar o
erosionar el sistema de creences cultural o religiós d’un
altre, a través del ridícul o del càstig).

Cal ajudar a identificar les situacions sexistes
quotidianes, amb l’eliminació dels prejudicis, i
sensibilitzar l’alumnat davant qualsevol tipus de
discriminació o maltractament. La violència de gènere es produeix de forma esglaonada que sovint
comença amb comentaris i menyspreu i que com
a últim esglaó pot portar a l'assassinat. En aquest
recorregut, cal fer especial atenció en el fet que hi
ha un nivell perillós de tolerància entre la joventut
en tres àmbits: a la gelosia, el caràcter dominant de
l'home i alguns comportaments i conductes basades en el control de la parella (Observatori Regional
de la Violència de Gènere). Cal assenyalar aquests
comportaments i visualitzar el fort impacte físic i
emocional que provoquen en la dona. Per això,
és de vital importància i una necessitat social de
transmetre valors d'igualtat entre els/les adolescents perquè puguin afrontar i rebutjar situacions
de violència o de postures abusives amb respostes
de tolerància zero, i reconstruir el model saludable
de relacions de parella.
Cal reforçar d’una manera positiva la diversitat,
la interculturalitat i el paper femení, detectant i
ajudant a suprimir els estereotips i rols de gènere.
En aquest sentit haurem de ser part productiva
i complementar els continguts amb les aportacions, les personalitats i els valors femenins que
sovint han estat silenciats als materials didàctics
o apareixen de forma únicament testimonial en
els llibres de text. Ser part activa en el procés, que
també vol dir fer arribar les nostres queixes i demandes als sectors públics i de producció editorial
implicats.
També en la detecció i gestió de les violències de
gènere juga un paper fonamental l’acció tutorial.
En aquest sentit haurem de col·laborar en la difusió dels protocols d’actuació corresponents en
tots els àmbits educatius, com a part integral transversal dels currículums i, sí es dóna el cas, exigir la
formació necessària.
Quines són les lleis de protecció integral davant
la violència de gènere?
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de
mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, és la primera que inclou la perspectiva
de gènere per analitzar el problema social incorporant el fet cultural com a causant del fenomen: discriminació manifesta que es reflecteix socialment
en situacions desiguals i una relació de poder exercida pels homes sobre les dones, de manera que
són les parelles amb les quals estan o han estat
vinculades per llaços afectius, les quals exerceixen
aquest domini sobre elles. Situa l’acte de violència
basat en el gènere aquell que tingui possibilitats de
tenir com a conseqüència qualsevol perjudici o patiment de la salut física, sexual o psicològica de la
dona, incloent amenaces d'aquests actes, coerció
o privacions arbitràries de la seva llibertat tant si es
produeix en la vida pública com privada.
Aquesta Llei estableix fins i objectius diferenciats
per a cadascuna de les etapes educatives: des de
l‘educació infantil fins a les universitats. És important recordar que la Llei té un caràcter global, i
destaca la importància de la sensibilització social i
de la seva conscienciació i corresponsabilitat en la
lluita contra aquesta xacra.
La llei busca per tant la implicació de la societat
(sensibilització) per eradicar la violència contra les
dones, informar les víctimes dels seus drets i dels

instruments previstos per a la seva protecció, i aconseguir un rebuig social cap als maltractadors. Es
tracta d'un pas més, sens dubte, en la normativa
legal contra la violència de gènere que n’amplia la
definició i estableix mesures preventives. A més,
estableix i garanteix, a les dones que són o han estat víctimes de violència de gènere, una sèrie de
drets laborals i de Seguretat Social, amb la finalitat
que puguin conciliar les seves obligacions laborals
amb les seves necessitats de protecció i recuperació integral.
Una particularitat de la Llei de protecció integral
contra la violència de gènere que la fa singular i
sense precedents és que dóna una resposta global a la violència que s'exerceix sobre les dones.
L'àmbit de la Llei recull tant aspectes preventius
com educatius, socials, assistencials i d'atenció
posterior a les víctimes, així com la normativa civil que assenyala l'àmbit de la família o de la convivència on principalment es duen a terme els
maltractaments. De la mateixa manera, detalla la
resposta penal que ha de recaure sobre qualsevol
manifestació violenta regulada per la Llei.
La Llei amplia l'atenció immediata a les afectades
i incrementa el suport laboral i econòmic a les víctimes, que tindran prioritat per accedir a un habitatge protegit o una residència pública de gent
gran, en el cas de les dones d’edat avançada.
Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, que desenvolupa en els
seus articles continguts i indicacions cap al sistema educatiu en matèria d‘igualtat.
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En l’àmbit educatiu
Article 4. Principis i valors del sistema educatiu.
1. El sistema educatiu espanyol inclourà entre les seves finalitats la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, així com l’exercici de la
tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència. Igualment, el sistema educatiu espanyol inclourà, dins dels seus principis de
qualitat, l'eliminació dels obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones i la formació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució
pacífica d'aquests.
2. L'Educació Infantil contribuirà a desenvolupar en la infantesa l'aprenentatge en la resolució pacífica de conflictes.
3. L'Educació Primària contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per adquirir habilitats en la resolució pacífica de conflictes i per comprendre
i respectar la igualtat entre sexes.
4. L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per relacionar-se amb els altres de forma pacífica i per conèixer,
valorar i respectar la igualtat d'oportunitats d'homes i dones.
5. El Batxillerat i la Formació Professional contribuiran a desenvolupar en l'alumnat la capacitat per consolidar la seva maduresa personal, social i moral,
que els permeti actuar de forma responsable i autònoma i per analitzar i valorar críticament les desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva
entre homes i dones.
6. L'Ensenyament per a les persones adultes inclourà entre els seus objectius desenvolupar activitats en la resolució pacífica de conflictes i fomentar el
respecte a la dignitat de les persones i a la igualtat entre homes i dones.
7. Les Universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, docència i investigació en igualtat de gènere i no discriminació de
forma transversal.
Article 5. Escolarització immediata en cas de violència de gènere.
Les Administracions competents hauran de preveure l'escolarització immediata dels fills que es vegin afectats per un canvi de residència derivada
d'actes de violència de gènere.
Article 6. Foment de la igualtat.
A fi de garantir l'efectiva igualtat entre homes i dones, les Administracions educatives vetllaran perquè a tots els materials educatius s'eliminin els
estereotips sexistes o discriminatoris i perquè fomentin l'igual valor d'homes i dones.
Article 7. Formació inicial i permanent del professorat.
Les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè en els plans de formació inicial i permanent del professorat s'inclogui una
formació específica en matèria d'igualtat, a fi d'assegurar que adquireixen els coneixements i les tècniques necessàries que els habilitin per a:
a) L'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones i a l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels
principis democràtics de convivència.
b) L'educació en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos, en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
c) La detecció precoç de la violència en l'àmbit familiar, especialment sobre la dona i els fills i filles.
d) El foment d'actituds encaminades a l'exercici dels mateixos drets i obligacions per part de dones i homes, tant en l'àmbit públic com privat, i la
corresponsabilitat entre els mateixos en l'àmbit domèstic.
Article 8. Participació en els Consells Escolars.
S'adoptaran les mesures precises per assegurar que els Consells Escolars impulsin l'adopció de mesures educatives que fomentin la igualtat real i
efectiva entre homes i dones. Amb la mateixa finalitat, en el Consell Escolar de l'Estat s'assegurarà la representació de l'Institut de la Dona i de les
organitzacions que defensin els interessos de les dones, amb implantació a tot el territori nacional.
Article 9. Actuació de la inspecció educativa.
Els serveis d'inspecció educativa vetllaran pel compliment i aplicació dels principis i valors recollits en aquest capítol en el sistema educatiu destinats a
fomentar la igualtat real entre dones i homes.
Art. 23. L'educació per a la igualtat de dones i homes.
El sistema educatiu inclourà entre les seves finalitats l'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats
entre dones i homes.
Art. 24. Integració del principi d'igualtat en la política d'educació.
Les Administracions educatives garantiran un igual dret a l'educació de dones i homes a través de la integració activa, en els objectius i en les actuacions
educatives, del principi d'igualtat de tracte, evitant que, per comportaments sexistes o pels estereotips socials associats, es produeixin desigualtats
entre dones i homes. L'eliminació i el rebuig dels comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposin discriminació entre dones i homes, amb
una especial atenció als llibres de text i materials educatius.
Art. 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior.
En l'àmbit de l'educació superior, les Administracions públiques en l'exercici de les seves respectives competències fomentaran l'ensenyament i la
investigació sobre el significat i abast de la igualtat entre dones i homes.

En conclusió, cal intervenir, no passar per alt, denunciar i advertir totes les actuacions incorrectes,
desiguals, injustes i discriminatòries que han gaudit de total impunitat i d'una permissivitat que les
ha reforçades. Hem d'establir un nivell de tolerància zero cap a tot el que vulneri els marges de la simetria entre sexes, cap a qualsevol comportament
sexista. La tolerància d'aquestes manifestacions
afavoreix i dóna força al discurs sexista, al pensament misogin, al comportament autoritari. Hem
d’educar per aprendre a detectar aquests senyals
d'alarma, aquests símbols masclistes, i desterrar
de les pissarres, dels passadissos, de les televisions, de les xarxes socials, del carrer, i d’arreu, els
gestos de dominació o d'autoritat sexistes, i que
poden desembocar en violència de gènere.

Aquest ha de ser l’any d’eradicació de la violència
de gènere i perquè això passi la pressió social és essencial. S’ha de trencar el silenci, hem d’exigir que
es compleixin les lleis per acabar amb la impunitat, s’han de demanar responsabilitats polítiques
per ineficàcia i incompliment de mesures pressupostàries i de formació del personal que intervé
en els processos de violència de gènere, i s’han
d’assenyalar tots els agents implicats -inclosos els
jutges i les jutgesses- que ni escolten ni donen protecció a les víctimes.
Perquè ningú ho farà per nosaltres:

EMPODERAMENT FEMENÍ!
UNIDES EN LA LLUITA DEL 8M!
Dones llibertàries i dones de CGT Catalunya
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Feminisme i escola
Més enllà de la inclusió, pedagogia crítica i transfeminista
L’escola és un reflex de la societat en la qual està
immersa, i, al mateix temps, és una eina de transformació social. Per inèrcia l’escola (i l’institut, l’escola bressol, el casal,…) reprodueix les lògiques
d’opressió i violència pròpies de la nostra societat.
Això vol dir que, si no hi posem atenció, si no fem res,
la nostra escola serà masclista, racista, heteronormativa, classista, capacitista i violenta.
L’escola no és, d’entrada, un lloc agradable per a
l’alumnat que es vist o viscut com a diferent, sigui
perquè la seva família és originària de Tànger, perquè utilitza una cadira de rodes o perquè no segueix
fil per randa el rol del seu gènere. I això ho sabem
totes.
L’escola reprodueix la llei del més fort i afavoreix
la perpetuació dels privilegis de gènere, cultura i
classe.
L’escola no és un espai segur per les noies, que són
tractades massa sovint com a objectes sexuals pels
seus propis companys. No és un espai segur per
l’alumnat migrant o racialitzat, de qui sempre s’espera que s’adapti a la cultura autòctona dominant
però de qui ningú intenta enriquir-se culturalment.
No és un espai segur per l’alumnat de famílies amb
dificultats econòmiques, a qui se’ls presenta l’escola com una plataforma d’oportunitats sense tenir en
compte la ferocitat d’un sistema social i polític que
els vol silenciats, obedients i ignorants. No és un
espai segur per l’alumnat LGTBIQ, a qui es demana
que amagui ploma i dissimuli tot allò que es surti de
la norma.
Aquest article l’escric a un mes de la Vaga General
Feminista, i com a persona socialitzada com a dona,
i com a bollera i queer, vull posar un èmfasi especial
a la situació de la dissidència sexual i de gènere a
l’escola.
No és només que l’escola sigui un espai on es reprodueixen actituds homòfobes i transfòbiques, és que
l’escola és una de les institucions principals on es
produeix la normalització de gènere i de la sexualitat. I aquest és un procés violent.
Les persones dissidents sexuals i de gènere vivim
un gran malestar entre la infància i l’adolescència,
quan allò que sentim que som, la nostra identitat,
i allò que sentim que ens atrau, el nostre desig, no
troben lloc en un sistema normatiu binari i heterosexual.
Les categories socials de gènere binari i l’heterosexualitat s’han construït lligades una a l’altra. La categoria dona es construeix com a dona heterosexual,
i la categoria home com a home heterosexual. De
fet la masculinitat es construeix socialment, en gran
mesura, en el rebuig explícit a la homosexualitat.
Per tant és difícil no encaixar en una i encaixar en
l’altre, excepte si fas un esforç brutal per adaptar-te.
Perquè qui no s’adapta a la norma, sobreviu? Els
mecanismes de violència que s’activen davant la
dissidència són ferotges i sistèmics. Els tràgics casos
que arriben als mitjans de comunicació sobre adolescents trans que es suïciden no són casos aïllats
ni fets excepcionals, són la punta de l’iceberg d’un
sistema violent que castiga les ments i els cossos no
normatius. La gorda, la bollera, la trans, la negra, la
discapacitada, la pobra, no tenen espai on créixer

i ser amb llibertat i respecte. Se’ls ensenya que no
està bé el que són, i han de dissimular i fer veure
que són primes, heteros, cis, blanques, capacitades
i amb recursos econòmics. Com sobreviure, doncs, a
un sistema que nega la teva existència?
Si no la transformem, l’escola està pensada per
nens blancs, cis i heteros, de classe mitja-alta, sense
cap dificultat d’aprenentatge ni diversitat funcional, individualistes i competitius, i amb famílies que
poden pagar sortides i que disposen de temps per
ajudar a fer els deures. I això ho veiem als patis, a les
classes i als passadissos, al currículum, als llibres de
text. Fins i tot ho veiem a les relacions i dinàmiques
entre docents.
Les docents ens hem socialitzat en un sistema patriarcal i capitalista, i no sempre és fàcil eludir aquesta
impregna en la nostra mirada i en la nostra vivència.
I què podem fer? Com podem ser una eina de transformació social?
Saber anar més enllà de la inclusió. Perquè com
planteja el filòsof feminista trans Paul B. Preciado,
no es tracta d’incloure al que és diferent, sinó qüestionar la norma que provoca que algunes ens sentim
diferents. El problema no és l’alumna amb diversitat
funcional, sinó l’arquitectura inaccessible. El problema no és l’alumna trans o bollera, sinó la normativitat binaria i hetero. I per on comencem?
Qüestionar els privilegis
El primer pas és qüestionar-nos com a docents quin
lloc de privilegi ocupem a la societat, i quin lloc de
privilegi tenim respecte l’alumnat. I el segon pas és
ajudar a l’alumnat a prendre consciència dels privilegis existents a la societat, quin lloc ocupen en cada
cas, detectar el poder i les opressions, i treballar plegades per subvertir-les.
Qüestionar la norma i la violència que sorgeix
com a resposta a la dissidència
Posar en dubte la norma, tot allò que se’ns presenta com a natural des de les ciències i les cultures.
Conèixer les alternatives a la normativitat, i identificar els processos de violència interpersonal i estructural que sorgeixen davant la dissidència.
Coneixement situat
Desenvolupar el pensament crític, fugir de les preteses objectivitats eurocèntriques i androcèntriques.
Situar el coneixement, des d’on parlem? de qui parlem? en nom de qui parlem? quines implicacions té
el nostre discurs?
Protocols de prevenció, detecció i intervenció
Utilitzar protocols que ens permetin fer front a l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de
gènere, expressió de gènere, origen, cultura, creences o situació socioeconòmica.
Espais segurs
Crear espais segurs on l’alumnat es pugui expressar
lliurement, se senti respectat i escoltat, i que permetin l’apoderament i el desenvolupament de l’autoestima.
Educar en el respecte a la diferència
Promoure la heterogeneïtat, el pensament crític, la
dissidència, l’inconformisme i les ganes d’aprendre
de les persones amb vivències, idees i expressions
diferents.

Currículum crític
Incloure al currículum continguts que ens permetin conèixer altres realitats i visions del món, on la
veu no sigui dels poderosos que guanyen guerres,
colonitzen i imposen, sinó de les minories, les dissidències, els pobres, els marginats; els col·lectius
que s’organitzen i lluiten; les mobilitzacions, les
vagues i els activismes.
Perspectiva feminista i decolonial
Incloure de manera transversal al currículum la perspectiva feminista i decolonial, la interseccionalitat,
l’aprenentatge de les formes d’opressió i violència i
les lluites d’alliberament i transformació.
Transformar els espais
Patis, aules, passadissos i lavabos són espais que es
poden repensar i transformar entre tota la comunitat educativa perquè siguin espais de i per a totes.
Cures
Davant la lògica capitalista de la productivitat i la
competitivitat, posar de relleu les cures, com la capacitat de cuidar-nos i cuidar als altres. Potenciar
l’escolta, la cooperació, la emotivitat, la sensibilitat,
el suport.
Dinàmiques que permetin a l’alumnat
experimentar amb la seva subjectivitat
Facilitar dinàmiques que permetin a l’alumnat experimentar amb la seva subjectivitat, crear, transformar, canviar. Flexibilitat de la metodologia i plasticitat de l’aprenentatge.
Lluita docent
Lluitem contra els prejudicis i les etiquetes, però
també contra la segregació escolar, els privilegis de
la concertada, i la manca d’inversió en l’educació
pública que provoca que hi hagi espais poc accessibles, manca de recursos i docents gens formades en
perspectiva de gènere i interculturalitat.
Lluitem per una educació pública, gratuïta, de
qualitat, crítica, intercultural i transfeminista.
Gal·la Llobet
Afiliada al Sindicat d’Ensenyament de Barcelona
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Passar a l’acció:
organització i autodefensa
Des de que som ben petites aprenem, per acció
o per omissió, que les dones no ens hem organitzat per defensar els nostres drets fins fa un o
dos segles, que sempre hem estat sota l’ombra o
tutoria d’un home o autoritat o forma de govern.
Hem après també que hi havia ben poques dones
encapçalant lluites i que la majoria de lluites feministes eren pels drets civils i des de dones amb
capacitat per formar-se i ser visibles (dones de
classe mitja alta lluitant pel dret al divorci, vot,
avortament, educació...). Però ni fa només dos
segles que lluitem, ni hem tingut patrocinadors,
ni hem sigut poques, ni hem deixat de banda la
lluita com a dones treballadores pel nostre pa,
el nostre dia a dia i la nostra dignitat. Les analfabetes i miserables van fer un món nou i van posar el cos per tot allò que ens condiciona la vida
(parlem del pa i parlem de les roses, de convenis
i d’amor, de pagues i d’afectes, parlem de tot i no
ens deixem res)
De la nostra història silenciada en podem extreure infinites eines, no només un nou relat. Des de
les dones obreres bolxevics, a Mujeres Libres,
des del moviment de dones obreres alemanyes a
les anarquistes americanes, des de les Rote Zora
a tots els grups autònoms d’autodefensa, des de
les camperoles medievals a les grecoromanes,
des de les heretges a les miserables revoltades
durant els segles XVII i XVIII.... Aquest fil conductor ens parla de tot allò que nosaltres podem fer
per transformar el món.
Aquestes nostres rebesàvies i àvies que hi van
deixar la pel, i a les que no podem fallar, eren
conscients de ser les més precàries i invisibles
per ser precisament dones treballadores. Parlaven del que parlem, del dia a dia: sous, escletxes,
assetjaments, cures, jornades, salut laboral, cossos, guerres, preus, impostos, quotidianitats i
vida. Tenim ben a prop en el temps dones que des
del saber-se de classe baixa lluitaren per transformar les relacions de poder tant de gènere com
de classe o raça. Aquest feminisme de classe, en
alguns del exemples anarcofeminisme, partia de
la importància de no oblidar qui som, d’on venim
i què exactament volem pel nostre futur: un món
sense poder, sense autoritat, sense relacions
verticals i d’explotació de cap mena. Ho varen
fer des de puntals bàsics de transformació social
llibertària: l’assemblearisme, l’autoorganització
i el suport mutu entre iguals.
Aquests tres termes són importantíssims en la
pràctica anarcofeminista, feminista en general
entenent el feminisme com a manera de capgirar
el món. És així perquè donat que vivim sota unes
normes i dinàmiques basades en la competitivitat, la invasió, les jerarquies, la tutela, la infantilització etc de i entre dones (i de i entre explotades i explotats), resulta imprescindible treballar i
crear fora de qualsevol tutoria, representativitat,
delegació, autoritat i competència. I això no només ens ho van proposar les nostres avantpassades, ho van posar en pràctica. El mateix van fer
amb el suport mutu entre iguals, el no abandonar una companya i el construir el discurs de les
dones treballadores des d’elles i per elles, triant
amb encert a qui acompanyar i amb anar de la

mà. I això també ho podríem reprendre. No demanar permís, però construir entre totes i per a
totes creant grups d’afinitat i cordialitat, i també
fent-los funcionar de manera horitzontal. Preguntar-nos quin objectiu tenim: organitzar les
dones treballadores dins i fora del sindicat per
tornar a crear un moviment imparable, autoorganitzat i conscient amb veu pròpia o no? Què
hem de fer per assolir-ho?
Podem mirar al nostre voltant i fer aquella meravellosa, encara que dura, pedagogia entre
dones que van fer Mujeres Libres. Podem fer-la
basant-nos en l’escolta activa (que volem? Com?
Amb qui? Per a què? ). Podem fer-la sabent que
som iguals i sense establir paternalismes, centrant-nos en el volem nosaltres i no en el els i les
altres volem de fem i siguem.
Podem mirar una mica enfora i estrènyer llaços
amb altres dones treballadores organitzades,
construir llaços i xarxes entre totes, anarcosindicalistes, autònomes, treballadores no organitzades, joves, racialitzades, treballadores sexuals,
trans. .. Podem qüestionar entre totes i cada una
de les dinàmiques que ens cal revisar i podem
oferir altre cop tot el que les nostres avantpassades van oferir amb èxit.
Podem fomentar la organització de les dones. En
el lloc de treball sota els paràmetres de l’autodefensa laboral feminista i llibertària, als barris

i pobles sota la idea de l’autodefensa feminista
física i emocional, individual i col·lectiva. I sobretot sigui on sigui, que sigui una autoorganització basada en l’acció directa, prenem aquest
concepte del sindicalisme revolucionari que va
servir per evitar trampes empresarials i donar
empenta als i les obreres i apliquem-lo a tots els
espais on siguem. Passem de demanar o reclamar a ves a saber qui i fem nostra tota la vida que
se’ns ha robat, expropiem tor allò que se’ns diu
que no podem i fem-ho sense demanar. Rebentem el patriarca, el patró, el patrimoni, les classes, la propietat, el pare estat, les fronteres, les
institucions, les administracions que de res ens
han servit, només per a esclavitzar-nos. I femho nosaltres les precàries que som les que fem
el món. Acompanyem-nos de nosaltres mateixes
per no haver d’acceptar propostes tèbies. Passem a l’acció i siguem, com les nostres àvies, nosaltres mateixes.

Mireia Redondo
Afiliada al Sindicat d’Activitats Diverses del Baix Penedès
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El 8 de març des d’una
perspectiva antirracista
S’apropa el 8 de març i les demandes de col·
lectius feministes augmenten. Molts col·lectius
necessiten complir quotes. Els colors és una
d’aquestes quotes. Les tendències de l’activisme social i polític a l’Estat espanyol són bastant
previsibles. Estan consolidades. I pretenen canviar el món... I sí, dic l’Estat espanyol perquè les
dinàmiques són molt semblants. Menys la dreta. Aquí a Catalunya, podríem dir, que la dreta
és menys conservadora per la necessitat de diferenciar-se de l’espanyola i per justificar l'autodeterminació que fins fa poc no hi creia gaire
i que des de fa poc i creu a mitges (depenent de
qui paga). Però bé, això és un altre tema. Avui
toca parlar del 8 de març, ja que he tingut la
gran sort de que em toqui publicar aquest dia.
No es tracta de que el context mediàtic condicioni gaire els meus interessos. És més per aprofitar-ho en benefici propi. Aprofitar l’efervescència programada per introduir la crítica. La
crítica de la crítica, de fet. Per transcendir-la.
Tot i que serà ben rebuda. No perquè estigueu
d’acord, sinó per l'estranya sensació que us generen les contradiccions. Suposo que són els
privilegis. Podem bramar tot el que sigui que
les estructures de poder continuen intactes. I a
més participem en el vostre carnaval.

"tota hegemonia

porta una
contra-hegemonia
i aquest no és
l’antifeminisme
sinó l'antiracisme"

Qui em conegui sabrà del que parlo o potser
tampoc. Així que anem per parts. Durant les últimes setmanes estem assistint a una veritable
campanya de difusió de la vaga feminista del
8 de març: a les xarxes socials, les assemblees
de barri, a les facultats, fins i tot, als mitjans de
comunicació tan alternatius com els mitjans
de masses, etc. Segurament no amb el mateix
impacte que l’any passat. Clar, s’ha d’entendre
que estem en ple judici contra el procés. A més,
ara tenim un govern -en funcions en breu- feminista i sembla que la cosa no va tan malament.
El PSOE sempre ha sabut aprofitar la batalla
cultural. Això se li ha de reconèixer. Tot i així,
i amb més raons, el debat sobre feminisme i
hegemonia continua obert, i per tant, els beneficis i els perills que pot causar aquesta unió.
L’altra dia em deia indirectament una diputada
del parlament que com parlar de feminisme i
hegemonia amb les xifres brutals de violència
de gènere. Doncs bé, parlem d’hegemonia del
feminisme, com un procés en marxa, evidentment no acabat; és a dir, de la idea de que el
patriarcat és un sistema que provoca violència
i que s’ha de combatre. Això és el que està arribant arreu sense necessitat d’utilitzar conceptes com feminisme o patriarcat. Aquesta idea

"l’antiracisme posa

en qüestió el sistemamón actual des de
l’arrel, assenyalant
les complicitats de
les classes populars
blanques"
s’està consolidant en el sentit comú. Poc a poc i
amb bona lletra. Per això, l’antifeminisme es fa
gran perquè ha sabut llegir la conjuntura.
Tanmateix, tota hegemonia porta una contra-hegemonia i aquest no és l’antifeminisme
sinó l'antiracisme. Per què? S’ha d’assenyalar
que el feminisme és un fenomen situat, tot i les
ganes de les seves portadores d’universalitzar
el subjecte dona. De fet, els conflictes, en part,
venen per aquesta universalització. Que les persones “racialitzades” i migrants no creiem en
la justícia? Sí, clar que hi creiem. De fet, ens hi
hem deixat la pell i el cos per ella. Però és un altre tipus de justícia que la blanquitut desconeix.
Massa contaminació a l’aire. La justícia nascuda
en el sí d’un sistema capitalista està destinada
al fracàs i a ser part d’aquest Leviatan.
L'antiracisme s’erigeix com a contra-hegemonia
bàsicament perquè ha denunciat al feminisme
hegemònic com una sortida no desitjada que
estava assetjant el moviment des de fa temps.

Nancy Fraser ja parlava d’una amistat perillosa
entre feminisme i neoliberalisme, no per l’absorció del mercat de tot allò reivindicatiu sinó
perquè el propi feminisme parteix d’uns principis que fomenten la seva unió amb el neoliberalisme. Aquesta premissa és més evident des
de que l’economia feminista ha posat el focus
en la necessitat de la reproducció de la força
de treball per la subsistència, no solament del
mercat, sinó i sobretot de la societat en si mateixa. És a dir, la infravaloració del treball de
cures ha anat de la mà de la incorporació de les
dones al mercat de treball amb les conseqüències que ha provocat, en primer terme, subordinar la vida als interessos del mercat. Aquesta
és una de les trampes que el feminisme no va
preveure. S'entén la crítica de l’economia feminista. Comencen els problemes quan la crítica no és reconeguda, perquè com deia Spivak
“¿Pueden hablar los subalternos?”. Aquesta crítica no és necessàriament explícita, a vegades
es formalitza amb la simple presència d’altres
cossos marcats, cossos que no són benvinguts,
incomoden i, si es pot, es transformen en símbol de l’opressió feminista per excel·lència. Això
ho hem vist, viscut i sentit en un dia tan representatiu com és el 8 de març. La sorpresa davant la presència dels cossos marcats posen en
qüestió l’hegemonia, ja existent, del feminisme
i això incomoda. Superficialment, s’accepta la
crítica que ve d’aquests cossos i veus, de fet,
es posa de moda parlar d’interseccionalitat o
de decolonialitat. No cal dir que la raça –l’embrió d’aquestes teories- es dilueix entre tantes
altres o simplement desapareix. No obstant,
aquests nous pensaments que venen a trencar
el sistema món des de l’arrel i anhelant la seva
desaparició en la seva totalitat, no solament el
sistema econòmic, sinó com a projecte civilitzatori; s’incorporen en la mesura en que es poden
desactivar. Un exemple és el passat 8 de març
a la capital del Regne. Un bloc encapçalat per
una pancarta amb el lema “El feminisme serà
antirracista o no serà” va ser aplaudit i fotografiat per la multitud tot i les nostres crítiques. En

realitat, no importava tant el que dèiem sinó
complir la quota del moviment feminista. S’incorporen el colors i es silencien les veus. Tot en
ordre.
Per què es silencia el nostre discurs? Perquè
l’antiracisme posa en qüestió el sistema-món
actual des de l’arrel, assenyalant les complicitats de les classes populars blanques. Nosaltres, des de la zona del no-ser, on la humanitat no és reconeguda, on regna la violència i la
deshumanització, clamem contra 1492, com a
origen dels fonaments del sistema actual caracteritzat, no solament pel patriarcat, sinó pel
capitalisme racial. Aquell sistema d’explotació i
destrucció que va ser possible a través de l’extracció de recursos, territoris i mà d’obra de tres
quartes parts del món: l’anomenat Sud global.
Tot i la innegable complicitat del feminisme
amb la Modernitat, pla civilitzatori que permet
la vida gràcies a la no-vida dels condemnats de
la terra, s’ha d’aprofitar les trampes per treure’ls-hi partit. El feminisme, tot i ser un projecte
d’alliberament propi de la Modernitat, també el
desgasta en la mesura en que qüestiona alguns
dels seus fonaments: el patriarcat. Així arribarà
un moment que l’aparell immunològic estarà
debilitat i és en aquell moment, que intuïm és a
prop, que amb un sol cop podrem marcar la diferència. I aquí recuperem la frase de Sadri Khiari, no com a interpel·lació ni retret sinó com a
adveniment: “Per ser la companya indispensable dels indígenes, l’esquerra és la seva primera
adversària.” Caldrà estar preparades. I aquesta
vegada juntes.

Fàtima Aatar
Antropòloga i militant antirracista
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El moviment kurd
de dones
Arran de la resistència kurda a l’Estat Islàmic durant l’atac a Kobane
(al Kurdistan siri) el 2014, es va
començar a visualitzar la lluita de
les dones kurdes en el marc de les
Unitats de Defensa de les Dones
(YPJ), que van tenir un paper clau
en l’alliberament de Kobane. La
realitat de les dones en el front de
batalla és també la que reflecteix
el documental Comandante Arian,
d’Alba Sotorra, de forma humana i
propera als sentiments i esperances d’aquestes lluitadores.
Però la lluita de les dones kurdes
no es limita al camp de batalla, ni
és nova, ni té lloc només a Rojava
(el Kurdistan de Síria). Si posem la
mirada en la lluita de les dones de
Rojava i del moviment d'alliberament kurd és perquè darrera hi ha
molt més que “prendre les armes”,
hi ha un projecte polític d’emancipació. Les dones de Rojava no només lluiten contra l’Estat Islàmic
o la invasió turca, sinó que també
estan duent a terme una revolució
social. “El món està parlant de les
dones kurdes que s'estan enfrontant a l'Estat Islàmic o a l'Estat turc
i a altres estats, però la lluita principal, la lluita que aplega el 90%
dels nostres esforços, és aquella
per construir una nova societat i
transformar la seva mentalitat”,
diu Melike Yasar, del Moviment de
Dones del Kurdistan (KJK). “Entenem l’alliberament de la dona com
a part de la lluita contra el sistema
capitalista”, afegeix Besê Erzincan,
membre de la coordinadora del
Moviment de Dones del Kurdistan.

L'alliberament de la dona, pilar
del Confederalisme Democràtic
El moviment kurd de dones és,
doncs, essència del sistema de
Confederalisme Democràtic, desenvolupat ideològicament per
Abdullah Ocalan, líder del PKK, a
partir del qual es vol construir una
societat lliure, que afronti totes
les opressions per raons de gènere, classe, religió, nació... Una societat construïda sobre la base de
la democràcia directa, l'ecologia i
l'alliberament de les dones.
El moviment de dones es va desenvolupar a les muntanyes en el
marc de la lluita armada. Allà van
començar una transformació molt
profunda, ja que afectava a la pròpia mentalitat. “No és fàcil canviar una mentalitat que ve de 5000
anys enrere”, diu Dîcle Xabûr, de la
coordinadora del Moviment de Dones del Kurdistan i, per això, han
dut a terme a les muntanyes de
Qandil - al nord del Kurdistan iraquià, frontera amb Turquia i amb
l'Iran, on resisteixen i es refugien
els i les militants del PKK i de les
Forces de Defensa Popular (HPG)-,
molta formació i campaments per
a dones i per a homes, recerca i
desenvolupament de la ciència de
dones Jineology - que critica la ciència positivista patriarcal-, a més
de molta autocrítica en forma del
que anomenen "plataformes", i la
creació d'una organització política autònoma de dones, ara sota el
nom de PAJK. La lluita a la muntanya va ser una lluita ideològica on
hi va haver un canvi molt important que després es va traslladar a
la societat.

"Creiem en
la força de
les dones
que poden
canviar
aquest món;
sensel'alliberamentdelesdones
no es pot alliberar la societat"
Aquest model és ja una pràctica
estesa a Rojava, (nom kurd per a
la Federació Democràtica del Nord
de Síria), des de la revolució de
2012, on s’ha organitzat una administració autònoma, la qual pren
com a base les decisions preses
en comunes de barri o de poble,
(on participa població kurda, però
també àrab, assíria, turcomana i
de diferents religions), que es federen en consells - on es prenen
decisions que afecten a àmbits
territorials més amplis, i són representats per coordinadores i
copresidències.

Organitzacions autònomes
de dones
Per afrontar el patriarcat, s'ha
portat a terme a Rojava la creació
de tota una organització autònoma de dones, - formada per comunes de dones, consells de dones,
acadèmies de dones, tribunals
de dones, cooperatives de dones,
mitjans de comunicació de dones
i unitats de defensa de dones- que
els permet conformar una força
pròpia per acabar amb les formes
tradicionals de violència patriarcal. Argumenten que les dones
han estat el primer grup dominat
en la societat, abans que la classe
treballadora. Així, les membres de
la coordinadora del Moviment de
Dones del Kurdistan, Besê Erzincan y Dîcle Xabûr, expliquen que
no es pot deixar l’alliberament de
la dona per després de la revolució, sinó que cal començar amb
l'alliberament de la dona per alliberar la societat. Fins i tot, a Rojava han creat un poble per a dones,
Jinwar, basat en principis comunitaris i ecològics, on poder reflexionar sobre la influència patriarcal
i organitzar la vida de forma idenpendent.
“Creiem en la força de les dones
que poden canviar aquest món;
sense l'alliberament de les dones
no es pot alliberar la societat”, diu
Meike Nach, de la Fundació Dones Lliures de Rojava o Kongreya
Star, l'organització paraigua que
agrupa totes les organitzacions de
dones a Rojava, un moviment que
treballa amb dones del nord de Síria de totes les ètnies i religions.
"Implicar els homes no ha estat
fàcil i hi ha hagut rebuig, però s'ha
treballat perquè entenguin que no
poden ser passius en l'alliberament; és també la seva tasca lluitar contra el patriarcat".
A nivell de tot el Kurdistan i del
món s'agrupen en la KJK - la confederació de dones kurdes o Moviment de Dones del Kurdistan -, que
té com a moviment paral·lel mixte
el KCK, la Confederació de Comunitats Kurdes, que agrupa totes les
organitzacions civils que treballen
pel Confederalisme Democràtic.
És a dir, les dones, en el marc del
moviment per l'alliberament del
Kurdistan, s’organitzen i treballen
de forma autònoma, amb les seves
pròpies estructures organitzatives
i comitès en l'àmbit social, polític,
ideològic, econòmic, cultural... Un

element clau és, doncs, tenir organitzacions de dones en tots els
àmbits de la societat, a més de les
copresidències en les organitzacions mixtes (tots els càrrecs estan
formats per una dona i un home).
Asseguren que tenir les seves
pròpies organitzacions és la seva
arma. I una pregunta que immediatament sorgeix és com s’interrelacionen amb les organitzaciones
mixtes i com es distribueixen les
quotes de poder.
El moviment de dones té autonomia i capacitat de decisió en les
estructures mixtes, perquè les
dones que participen en les estructures mixtes són escollides i
representen a les estructures autònomes. I les decisions preses
en el moviment mixte necessiten
l'acord del moviment de dones.
Cal dir que els debats de les dones
no s'obren al moviment mixte, només els resultats, perquè creuen
que els homes ho aprofitarien per
debilitar-les. Un altre exemple, la
legislació sobre els drets de les
dones de Rojava la va fer el moviment de dones i va ser acceptada
per tots els consells, però va caldre un treball educatiu i de debat.
La força de les dones és, també,
la que les ha portat a encapçalar
una de les lluites polítiques més
intenses dels darrers dies. El 8 de
novembre de 2018 la copresidenta del Congrés de la Societat Democràtica (DTK) i parlamentària
de Hakkari pel Partit Democràtic
dels Pobles (HDP), Leyla Guven,
va anunciar l'inici de la seva vaga
de fam a la presó de Diyarbakir (a
Bakur, Kurdistan de Turquia), - on
ha estat presa per les seves declaracions en contra de l'operació
turca a Afrin-, començant un moviment de protesta i de resistència
al qual s’han sumat moltes persones preses i activistes de tot el
Kurdistan i Europa. Entre les seves
demandes es troba posar fi a l'aïllament imposat a Abdullah Ocalan, líder del PKK, que compleix
cadena perpetua i es troba en règim d’aïllament des de 2011, així
com la fi dels atacs al poble kurd.
El 25 de gener Guven va ser posada en llibertat com a conseqüència de la pressió internacional,
però va decidir continuar la vaga
de fam fins a aconseguir les seves reivindicacions i actualment
en troba en una situació de salut
molt crítica després de ser hospitalitzada i rebutjar l'atenció mèdica. També, més de 240 persones
estan en vaga de fam indefinida i

sense alternança.
A dins de les llars
El paper de les dones en l’esfera
política és clau en el desenvolupament d’alternatives comunitàries de vida, de lluita i d’autoorganització i de defensa de
la revolució, cosa que traspua
a totes les àrees de la societat.
Tot i així, aquest avenç no és
automàtic en el sí de les llars,
ni s’han acabat de cop totes les
desigualtats i opressions. “La
revolució segueix i seguirà i s'ha
de fer cada dia. En aquest sentit, la revolució mental és molt
important”, afirma Melike Yasar.
La violència de gènere no ha
desaparegut, però s’ha fet més
visible i es denuncia, i han canviat les formes d’abordar-la,
de forma comunitària, a través
de la mediació i l’educació, i
el suport a les dones (a nivell
psicològic, d’acollida si cal, de
formació i ocupació en forma
de cooperatives...) Es creu que
la lluita per l’alliberament de la
dona ha de ser profundament
comunitària; una dona no pot
lluitar sola contra l’opressió a
nivell familiar, però si té el suport d'una organització del seu
barri, pot canviar l'home. Com
diuen, es necessita una força
col·lectiva.
Un altre element clau és el treball casa per casa. Tant en les
assemblees autònomes de dones com en les comunes als barris es treballa per comitès i una
de les seves tasques és la mediació en els temes domèstics.
“Entrar dins les cases, dins les

famílies, no és fàcil, però ho intentem a través de la formació i
la mediació”, explica la Bermal,
de l’assemblea de dones del
camp de refugiades de Makhmur, al Kurdistan iraquià, que
també s’organitzen a través del
Confederalisme Democràtic.
A Rojava, s’ha desenvolupat
una legislació específica per a
les dones (es prohibeix la violència, l'explotació, la discriminació, els matrimonis amb menors o la poligàmia), però, fins
i tot amb aquesta legislació, les
dones organitzades prefereixen
buscar altres vies de resolució dels conflictes i van només
en últim extrem als jutjats. Per
exemple, la comissió de reconciliació atorga als homes denunciats un nombre determinat
de mesos per corregir el seu
comportament. Si aquest termini no és concloent, poden prolongar-lo, i si tot i així, el problema persisteix, actuen en els
jutjats. L'aplicació d'aquestes
lleis requereix educació i debat.
Una revolució amenaçada
A part de les amenaces internes
que viu la revolució per derrocar
el patriarcat que encara perviu
en les mentalitats, afronten, a
més, les amenaces dels estats i,
especialment de l’estat feixista
turc, ja que Erdogan va declarar
el passat desembre la seva intenció d'envair Rojava. Des d'aleshores res està clar: mentre Turquia es prepara militarment a la
frontera, s'han generat un seguit
de moviments geopolítics entre
grans potències neocolonials,

com els Estats Unitats (retirada
de tropes amb l'argument que
l'Estat Islàmic ha estat derrotat,
negociació amb Erdogan per crear una franja de "seguretat" al
nord de Síria...) i de Rússia (en
la línia de reforçar el control de
Bachar al Asad de la zona), en un
escenari on estan en joc la vida
de milions de persones, la identitat kurda i la convivència interètnica, en un model d’autoorganització social que ha generat
esperances per a l’alliberament
de la dona i una societat democràtica de base a l’Orient Mitjà.
L’atac turc és contra el poble
kurd però també, i especialment,
contra la forma de vida que construeix una alternativa a l'estat,
al patriarcat i al capitalisme per
part tant del poble kurd com
d'altres pobles, al nord de Síria.
De fet, Erdogan està intentant
acabar, des de 2015, amb tots els
moviments populars i de construcció d'autonomia al Kurdistan de Bakur (Turquia), amb la
proclamació de l'estat d'excepció, la prohibició de la llibertat
d'expressió i el dret d'associació,
i l'empresonament des d'aleshores de centenars de periodistes,
d'alcaldes i d'activistes, una repressió accentuada recentment
amb la proximitat de les eleccions locals turques.
El gener de 2018 Erdogan va llençar una ofensiva, amb faccions
de L'Exèrcit Lliure Siri, per ocupar Afrin (al nord de Síria), - on
s'havia construït un ampli sistema de democràcia popular basat
en les comunes-, provocant el
desplaçament forçós de més de

200.000 persones, assassinats,
violacions de dones, i on avui la
població pateix saquejos i incendis de cases i comerços, l'espoli
de les collites d'olives, detencions arbritàries i segrestos, junt
amb les polítiques d'assimilació
cultural. L'amenaça d'atac a Rojava és una continuïtat d'aquestes operacions per acabar amb
tota forma d’auto organització,
democràcia de base i autonomia
kurda arreu de Kurdistan, un model social que té la seva base en
l'alliberament de la dona. És per
això que totes les organitzacions
feministes i de classe de tot el
món hem de crear xarxa per donar suport a una lluita que ens és
comuna.
Retorn de totes les exiliades i llibertat per a totes les preses polítiques.

Isabel Pérez Molina
Dones Llibertàries

26

A

Cataluny

diccionari militant

Les dones
en el sindicalisme
L’estat espanyol va tenir una industrialització tardana. La primera etapa de la industrialització, durant la primera revolució industrial, relacionada
amb la indústria de consum, és a dir, amb el sector tèxtil, es va completar només a Catalunya. La
indústria catalana, per tant, es basava en el tèxtil,
tot i que també van ser importants altres indústries, com la paperera. El cotó va ser particularment
important, però també s’hi van desenvolupar, sobretot a partir de 1860, altres matèries primeres
com la llana. Tant en el cotó com a la llana predominava la mà d’obra femenina. Segons dades
publicades per Madoz sobre la indústria cotonera
catalana l’any 1841, el 39,2 % dels operaris eren
homes, el 39,4% dones i el 21,4, nens i nenes. Tanmateix les dones s’emportaven el 29,7% dels salaris, els homes el 62,5% i les criatures el 7,8%. Cap
al 1850 els tallers i fàbriques de Barcelona tenien
un 45% de treballadors, un altre 45% de treballadores i un 10% de mà d’obra infantil. Les nenes i
nens començaven a treballar a l’edat de 8 ó 9 anys,
i també abans. Es treballava en condicions dures i
amb jornades llargues, de 12 a 15 hores diàries, al
que s’havia d’afegir la feina domèstica en llars de
classe obrera, amb humitats i poques condicions
sanitàries, on la major part del jornal es destinava
a l’alimentació i a la vivenda. Moltes dones continuaven treballant després de casades, perquè el
seu salari era necessari, malgrat ser molt inferior
als masculins, per a la subsistència familiar, encara més tenint en compte la inseguretat laboral de
l’època. De les que deixaven la feina a la fàbrica,
moltes continuaven treballant a domicili, en condicions d’explotació notòries.
Els primers sindicats, dominats per homes, demanaven la limitació del treball femení, fins i tot
la prohibició d’algunes feines, per exemple a les
mines, en contra de l’opinió de les mateixes dones.
Els corrents anarquistes van ser els primers que
van incorporar en el seu discurs la igualtat laboral
entre dones i homes.
En aquesta conjuntura, les dones van participar en
diferents moviments socials i polítics durant el segle XIX i XX. Les dones van tenir un protagonisme
significatiu en els conflictes socials durant aquest
període i en tots els períodes, van participar en manifestacions i vagues, i algunes van tenir un paper
destacat en les organitzacions sindicals. És prou
conegut el seu protagonisme en els motins del pa,
com els de 1789, però també a les bullangues de
1837 o les de 1842, on, segons les memòries del
menestral Coroleu, en el Call “fins i tot les dones
van prendre part de la resistència, llençant aigua
bullint per les finestres”. Però les dones també van
participar en els orígens del moviment obrer, com,
per exemple, demanant augment de sou en el sector tèxtil l’any 1843, o durant la vaga general de
l’any 1855, reclamant el dret d’associació.
Des del Sexenni revolucionari, és a dir, des del 1868,
l’anarquisme va entrar amb força a Catalunya, amb
la creació de la Federació de la Regió Espanyola de
l’AIT a Barcelona i després la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola de l’AIT, que es va
dissoldre el 1888, tot i que el moviment anarquista
va continuar en altres organitzacions fins a la creació de la CNT l’any 1910. La republicana Isabel
Vilà i Pujol va ser secretària de la federació local de
Llagostera de l’AIT. Hi va haver dones destacades

dins del moviment anarquista. Teresa Claramunt
va ser fundadora d’un grup d’obreres anarquistes
a Sabadell. L’any 1883 va fer una vaga demanant
la jornada de 10 hores. També van participar en la
primera manifestació del Primer de Maig, dia de la
classe treballadora, l’any 1890 a Barcelona, portant els seus fills i filles. De cara a l’any següent, Teresa Claramunt i altres dones van estar preparant
el Primer de maig de 1891, i en arribar el moment,
unes 5.000 dones es van declarar en vaga per poder
assistir a la manifestació. En les assemblees que
van fer aquestes dones, van tenir la idea de crear
associacions de treballadores a les quals els homes
podien assistir però no podien estar a l’administració i direcció, per defugir el control per part dels homes. No es van arribar a crear. Va ser empresonada
en una batuda indiscriminada de la policia després
de la bomba a la processó del Corpus l’any 1896
que va dur al procés de Montjuïc, durant el qual
va ser sotmesa a tortures i condemnada a cadena perpètua, que no va complir perquè va marxar
del país. En tornar, va tenir un paper important en
la vaga general de 1902, juntament amb Lucrècia
Domenech, i a causa d’aquest protagonisme va ser
desterrada a Saragossa. També cal destacar aquí la
figura de Teresa Mañé, coneguda amb el pseudònim de Soledad Gustavo, que va tenir un paper rellevant en revistes anarquistes, particularment “La
Revista Blanca”, i va participar en experiències col·
lectivistes a Cerdanyola, a més de criticar l’actuació repressiva durant la Setmana Tràgica, sent activa en la campanya en defensa de Francesc Ferrer i
Guàrdia, culpat injustament d’haver-la instigat.
De fet la Setmana Tràgica el 1909 va començar amb
una protesta en el port de Barcelona contra la lleva
forçosa de reservistes per la guerra del Marroc, en
la que van destacar les dones. Elles van tenir un rol
crucial en tots els aspectes de la insurrecció i algu-

militants pertanyents a sindicats i organitzacions
clandestines va causar manifestacions de dones
que van cridar davant de la guàrdia civil. També
elles van aconseguir que s’atenguessin les seves
demandes. Carme Casas, és un exemple de dona,
militant del PSUC, que va viure la guerra, la postguerra, va estar en les primeres CCOO, etc.
A la transició, les dones hi van participar activament, però les jerarquies sindicals i la desarticulació de l’oposició com a condició per entrar en el
nou sistema presumptament democràtic, va tornar
a marginar les dones amb la invisibilització, l’exclusió, la subordinació i la desvalorització. Malgrat
això les dones van ser i hi són dins del sindicalisme, com Carmen Urrutia o Núria Espí, entre moltes
(Núria Casals, Charo Manjón, Soledad Muntaner...)

nes van escriure sobre els fets, com, a més de Teresa Mañé i Teresa Claramunt, altres com Ángeles
López de Ayala i Amàlia Domingo. Posteriorment,
del 1910 al 1914, 61.918 dones del sector tèxtil van
participar en diferents vagues. Entre les dirigents
hi trobem Maria Sans, Francesca Rivera, Maria
Costa, o les germanes Encarnació i Roser Dulcet.
L’any 1913 va haver una vaga de La Constancia a
Barcelona, liderada per dones. Aquestes dones, i
en particular Teresa Claramunt, inclouran en les
seves reivindicacions els drets de les dones, sent
un precedent de les dones que tindran protagonisme més endavant durant la II República i la guerra
civil, com, per exemple, Mujeres Libres.
Mujeres Libres va néixer en els anys trenta a partir de dos grups que s’havien creat de manera independent. Després de la revolució d’Astúries de
l’any 1934 va sorgir, a Barcelona, el Grup Cultural
femení de la CNT, tenint entre les seves fundadores
a Conchita Liaño i Soledad Estorach, entre d’altres.
Gairebé de forma paral·lela, va aparèixer a Madrid
el grup Mujeres Libres, fundat per Lucía Sánchez
Saornil, Mercedes Comaposada i Amparo Poch y
Gascón, que volien dur a terme la iniciativa d’editar una revista que havia de dur aquest nom -la primera còpia de la qual es va imprimir el 2 de maig
de 1936. Hi havia entre els dos grups lleugeres
diferències, doncs el barceloní volia promocionar
l’activisme entre les dones de la CNT mentre que
el grup madrileny volia ampliar la conscienciació
a les dones en general. Tanmateix, adonant-se de
l’interès comú, el grup de Barcelona es va constituir en Agrupación Mujeres Libres, i l’any 1937 es va
formar la Federación Nacional de Mujeres Libres,
essent la revista Mujeres Libres el seu principal vehicle d’expressió, tot i que les seves militants també escrivien a altres publicacions anarquistes, com
Solidaridad Obrera.
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Mujeres Libres no va ser simplement una agrupació per a l’emancipació de les dones dins del moviment anarquista, en el sentit de la reivindicació de
drets, sinó que també va ser un lloc d’aprenentatge
i un espai de reunió i discussió. Certament es reivindiquen uns drets, que apareixen formulats a diferents escrits de les militants anarquistes: igualtat
de deures, responsabilitats i drets, dret a decidir i
acceptació de la voluntat pròpia de les dones –és
a dir, dret a ser lliures i dret al propi desig-, accés a
l’educació i al treball en igualtat de condicions que
els homes, a igual treball igual salari, etc. D’altra
banda, Mujeres Libres crea un espai simbòlic de
dones, necessari per a aconseguir la llibertat femenina, fent-ho de manera inconscient, partint de la
seva pròpia intuïció.
Les militants de Mujeres Libres van organitzar cursos de cara a l’aprenentatge d’una professió, a
través de les escoles tècnico-professionals per a
dones. Per exemple, van donar lliçons sobre agricultura a dones del servei domèstic perquè poguessin tornar als seus pobles d’origen, o van fer
cursos d’alfabetització. Tot i que, en part, la finalitat d’aquests cursos era substituir al homes en els
oficis que havien quedat sense cobrir per causa de
la guerra, també veien important la independència
econòmica per a les dones.
El pensament d’aquestes militants anarquistes
combina la idea d’emancipació i llibertat de les dones amb la de la classe obrera a través de la ideologia anarquista, i tot i que aquesta era una combinació de vegades difícil, Mujeres Libres és un referent
important per a la història del moviment feminista.
Tot i que elles es consideressin “humanistes integrals” i no feministes.
Durant el franquisme, cal destacar la vaga de dones de Manresa de 1946. Diversos historiadors/es
consideren la vaga general que es va iniciar a Manresa al gener del 1946 com la primera gran vaga del
franquisme. No va ser la primera vaga, ni tampoc
la primera protagonitzada per dones, donat que a
principis de gener havia hagut una altra vaga a Castellar del Vallès, també protagonitzada per dones,
però, malgrat el silenci de la premsa franquista,
va influenciar tot un moviment vaguístic arreu de
l’estat espanyol que es perllongaria durant els anys
1946 i 1947.
El 25 de gener de 1946 va començar a la fàbrica tèxtil Bertrand i Serra –Fàbrica Nova, la fàbrica tèxtil
més gran d’Espanya- una vaga que duraria fins al
dia 31. Les treballadores de la fàbrica, que porta-

ven temps demanant un plus de vida cara que no
se’ls va donar, van veure amb sorpresa que, en
anar a cobrar la setmanada, cobraven un dia de
menys. El dijous havia estat festa per celebrar-ne
el dia de la “liberación” –és a dir, l’aniversari de
l’entrada de les tropes franquistes a Manresa- i no
s’havia pagat. Segons explica una de les vaguistes,
Laura Sanmiquel, en el seu diari, el divendres 25
a la tarda, “Al jornal, a l’hora de pagar pararen les
màquines negant-se a cobrar. Només els batans i
les cardes han treballat fins a plegar. Els demés no
han treballat més”. Al dia següent no va treballar
ningú. Demanaven que els paguessin el dia de festa i un plus de vida cara. L’alcalde, Joan Montardit,
va recolzar al propietari de la fàbrica i en no aconseguir que les treballadores deixessin la vaga, el
propietari es va reunir amb el governador civil per
intentar arribar a un acord, sense aconseguir-ho.
El dimecres dia 30, quan entrava el segon torn de
treballadores, la guàrdia civil va impedir que el primer torn sortís i es van quedar totes tancades a la
fàbrica. A més, com les màquines continuaven aturades, el governador civil va decidir la intervenció
de la guàrdia armada o policia armada, temuts per
la seva duresa, que van arribar aquella tarda, però
les màquines van continuar aturades. El dia 31 per
la tarda va anar personal a la fàbrica disposada a
treballar. Les dones tancades a dins els pregunten
perquè: S’havia fet un pregó on s’exposaven els
augments. Els pagaven el dia festiu i un plus de 75
ptes, a més d’aconseguir un economat.
No obstant la por i la repressió dels anys quaranta
aquestes dones van tenir la força i voluntat suficient per iniciar la vaga i guanyar-la. A més, va ser
la espurna per les vagues que s’iniciarien a partir
d’aquí. Les dones van organitzar piquets a totes les
fàbriques i es van unir els comerços, les cafeteries
i els cinemes. Més tard, durant el primer semestre
de 1946 va haver vagues al Vallès –Terrassa, Manresa, Granollers, al Baix Llobregat, al Barcelonès,
Mataró, Palamós, a empreses com la Maquinista
Terrestre y Marítima, la Espanya Industrial, Hispano-Suiza, Olivetti, Siemens, Altos Hornos de Hospitalet. I també a la resta d’Espanya: Sanitaris de
València i Alacant, Renfe a Sevilla...
Moltes d’aquestes vagues es van donar en el sector tèxtil i les dones va ser protagonistes tot i ser
apallissades per la policia armada o ser detingudes
com en el cas de Casa Prats o de la vaga al Vapor
Nou de Barcelona.. A Mataró, una vaga a la fàbrica Can Minguell al mes de març, per cobrar un plus
ja concedit un any abans es va estendre per altres
fàbriques tèxtils de Mataró i la detenció de quatre

Com a conclusió s’ha de dir que malgrat tots els
problemes, i malgrat la invisibilització que han patit les dones àdhuc des de les organitzacions del
moviment obrer, aquestes han estat protagonistes i fins i tot han iniciat i liderat, almenys en un
principi, protestes i reivindicacions en diferents
moments històrics i que, en diverses ocasions, van
constituir un despertar de moviments sindicals i
de protesta. Com assegura Temma Kaplan, l’acció
col·lectiva de les dones agafa formes diferents a les
dels homes, a causa dels rols de gènere i l’atribució
a les dones de les tasques domèstiques i reproductives, independentment de què treballin o no com
a assalariades. Les dones són les encarregades de
la cura de la vida i, per tant, d’assegurar l’assignació de recursos per atendre les necessitats de
les criatures, la gent gran, la família i els veïns/es.
Aquestes tasques es podien barrejar amb altres de
treball remunerat, que sovint es considerava subsidiari respecte al treball de l’home, a més d’exercir-ne en pitjors condicions, amb més precarietat i
pitjor remunerat. És per això que l’acció col·lectiva
de les dones s’ha mogut moltes vegades menys
dins de l’esquema de partits i sindicats -d’altra
banda molt masculinitzats i sovint poc sensibles a
les demandes fetes per dones- i més dins d’altres
xarxes més informals.
La mentalitat sexista del discurs dominant ha impregnat també les organitzacions socials de la
classe obrera, dominades per homes, incloent aquí
el discurs intel·lectual i acadèmic de l’esquerra,
menystenint l’acció col·lectiva de les dones, considerant-la com “pre-política”. Aquesta és una de les
causes per les quals només ara comencen a sortir
a la llum moltes de les accions en el passat protagonitzades per dones, i s’està veient la seva importància social i política. Quan tenim en compte
a tota la població es veuen relacions més amples
de les que serien els enfrontaments homes-homes, tot i que siguin de diferents classes socials,
com és, en realitat, la història que se’ns ha explicat
majoritàriament fins ara. Quan les dones han participat en vagues, aquestes s’han estès més enllà
del món laboral, dins de la comunitat més ampla.
Les associacions informals, de funcionament més
horitzontal i sense lideratges tan clars, o fins i tot
moviments espontanis com les bullangues -quan
la gent, i en aquest cas les dones, protesten per
tenir una vida una mica digna- han estat també
revulsius revolucionaris, que ara tornen a veure’s
com formes d’organització popular més lligades
a la democràcia real que el funcionament vertical
de molts partits i sindicats. Recordem que el 8 de
març de 1917 del nostre calendari (23 de febrer a
Rússia) les dones russes es van declarar en vaga
demanant “pa i pau”, acció que va marcar l’inici de
la revolució russa.

Isabel Pérez Molina
Dones Llibertàries

28

A

Cataluny

dinamita de cervell

101 anys del vot de

Context històric de la
dona com a productora

la dona britànica
El 6 de febrer de 1918, les dones britàniques van aconseguir canviar la norma electoral.
Fins a aquell moment només tenien dret al vot homes amb un nivell adquisitiu alt.
La lluita del moviment sufragista, visible en altres països, va ser portada a terme amb
grans i violentes accions per part de les militants britàniques. Van ser qüestionades
per una part de la població i victorejades per una altra; cansades d'intentar arribar a
un acord a base de reunions i escrits. Tallaven les línies elèctriques i deixaven sense
subministrament barris, s'encadenaven a les vies del tren, produïen incendis, entre
moltes altres accions totalment desconegudes i inèdites d'aquella època. Centenars de
dones van ser empresonades sense retrocedir un pas en la seva lluita, tot el contrari,
quan eren empresonades iniciaven una vaga de fam indefinida.
Donada una de les llei de 1913 les de “presas débiles” que existia, eren posades en
llibertat fins que es recuperaven i tornaven a ser empresonades, moltes d'elles van
arribar a ser empresonades fins a cinc i sis vegades. La Militant i fundadora del grup
Emmeline Pankhurst va ser empresonada més de deu vegades.
Aquest any també es va dur a terme una de les accions que més va recórrer la consciència
i va fer més visible el malestar de les dones: el suïcidi d'Emily Davison llançant-se a un
cavall al Derbi d'Epson. La lluita va ser paralitzada per la Primera Guerra Mundial.
Les dones durant la guerra es van organitzar cobrint els llocs en la societat dels seus
companys enviats al front. Es van fer més forts i van demostrar una independència fins

llavors no permesa. La por que les
sufragistes reprenguessin la lluita,
després de l'apoderament d'una
gran part de la societat va portar
a plantejar el 1917 una reforma
electoral. Aquesta reforma va ser
aprovada el 6 de febrer del 1918. Els
homes votarien a partir dels 21 anys i les
dones als 30 anys, no va ser fins passats 10
anys quan es va regularitzar per tots als 21 anys.
A Espanya van ser les eleccions de 1933 les primeres on les dones van poder exercir el
dret a vot reconegut des de 1931. A nova Zelanda va ser aprovat en 1893. A altres països
com França van haver d'esperar fins a 1944 mentre que a l'Aràbia Saudita van votar per
primera vegada el 2015.
Avui dia el sufragi femení està limitat en molts països però només n'hi ha un en què la
dona no pot votar, el Vaticà.
Maribel Ramírez

Des de l’inici de la revolució industrial (1780),
àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de
continuar sent responsables del treball de cura
de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques.

Afiliada a la CGT hosital de Belvitge

D’aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. N'és un exemple la vaga que 3.500
treballadores del sector tèxtil d’Igualada van fer
l’any 1881, en demanda de millors condicions de
treball.

Rellegir la història de
les dones treballadores
Recordo quan estudiava a Batxillerat i els llibres d’història ens explicaven quines eren
les maneres d’organitzar-se o treballar, quines lleis i drets existien, quins mercats, quines
gestes. Al final de cada bloc històric hi havia el que jo en dic el capítol de la morralla: què
feien les dones, les marginades i les criatures. Com sempre des del punt de vista patriarcal
i capitalista les miserables érem un annex de la part interessant de la història de la
humanitat o de la història de la terreta. Tant se val.
Més tard vaig aprendre que existeixen unes dones quota que no es poden pas invisibilitzar
i que les aprenem com a referents de la lluita o la recuperació dels drets de les dones.
Vaig aprendre tòpics extremadament tòxics i classistes com que les dones no estàvem a
l’anomenat mercat de treball, o que les cures no són treball, que les dones racialitzades no
hi eren mai, que només les dones amb recursos lluitaren pels drets de les dones ja que van
estudiar, que qualsevol dona feminista és un referent encara que sigui classista o negrera,
que només els homes revolucionaris eren de destacar, que érem conservadores, que les
sexualitats no matèria. En fi, tòpics misògins, racistes, classistes i homòfobs extrets de
la historiografia oficial però també la oficiosa (la revolucionària que obvia les dones i la
feminista que obvia les relacions d’explotació)
Explorant per tossuderia vaig trobar dones lluminoses, anònimes, com nosaltres, que
lluitaven contra el patriarcat, el capitalisme i els classismes i racismes també en el món
feminista. I no eren poques i segurament no és casual que les silenciessin. Hem de
desapendre tot el que hem après i seguir amb atenció les baules que ens porten fins avui
sobretot perquè no és el mateix viure i lluitat des de la perspectiva de que fa quatre dies
que ens organitzem i ens maten, que des de la certesa que fa molt que exercim l’acció
directa i creem un món cada cop més nou. No partim de zero. No ens hem deixat explotar
i agredir. Hem arrossegat a la humanitat sencera a canvis i revolucions extraordinàries,
aprenem-ho.
El fil conductor el podem seguir des d’ara i anar tirant enrere per veure que les dones
coneixem no són bolets en la història si no que parteixen d’altres referents. Els grups
autònoms i anarcofeministes d’avui parteixen dels grups de dones autònomes
organitzades sota el principi de l’autodefensa durant els anys 70 i 80. I beuen també
de les anarcosindicalistes, com les Mujeres Libres. Aquests grups tenien en comú que
practicaven un antifeixisme i anticapitalisme militants, construïen xarxes de barri i de
poble de suport entre dones a nivell material i a contra les agressions, eren autodidactes i
s’autoorganitzaven, i feien servir eines com la vaga, el boicot, el sabotatge, etc.
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Elles van aprendre de les anarcosindicalistes que les van precedir que no només van fer
tremolar tots els fonaments de les convencions socials, van veure la necessitat d’organitzar
les dones treballadores fins i tot en sindicats no mixtes. Abans doncs de Mujeres Libres i
les seves contemporànies de la CNT ho havia dones com la Teresa Claramunt o la Teresa
Mañé. I de manera més anònima totes les dones que entraven a la AIT i s’organitzaven
contra la patronal i el patriarcat arreu de l’estat. A nivell europeu i nord americà el moviment
de treballadores alemanyes, les dones bolxevics o les americanes també es comptaven a
milers les afiliades a sindicats i les que van formar moviments de dones obreres fartes de
la seva situació i el masclisme. La majoria eren dones analfabetes, migrades, joves, vídues,
que havien exercit o exercien també la prostitució. Elles engreixaren les files dels sindicats i
organitzaren vagues històriques: la Vaga de les 20.000, la de La Constància, la revolta de les
cigarreres a Madrid... Paral·lelament a les terres colonitzades les dones no només estaven
en les revoltes anticolonials, organitzaven boicots i vagues als seus llocs se treball: fàbriques
tèxtils o grans explotacions.
Abans d’elles durant els segles posteriors a l’edat mitjana, entre la mal anomenada edat de
la raó i la instauració definitiva del capitalisme, en aquest impass la lluita acarnissada contra
la voluntat dels que volien manar de fixar l’imperialisme, les nacions estat, el colonialisme,
el capitalisme i l’heteropatriarcat com a formes de vida, les dones iniciaren i sostingueren la
gran majoria de revoltes de subsistència contra els preus alts, les lleves forçoses, la pujada
d’impostos etc Només cal llegir la premsa del moment en que els ajuntaments feien bans
on amenaçaven explícitament les dones que estiguessin als carrers.
Mirem més enrere. Durant l’edat mitjana les dones varen participar i iniciar les rebel·lions
contra el tancament de terres, es van organitzar en heretgies i de manera clandestina
per seguir exercint els seus drets com a metgesses, comadrones, alumnes, professores,
caps d’assemblees veïnals, etc. Varen seguir fent les mateixes vagues se ventre contra
les polítiques de natalitat i guerra dels reis, reietons i emperadors, com van fer les seves
antecessores grecorromanes
Som un continu de vida i moviment, de lluita per la dignitat, la nostra i la de la humanitat. No
vacil·lem! Rellegim-nos i reaprenem-nos no només per recuperar la nostra memòria si no
també per seguir escrivint la nostra història. El futur és anarcofeminista!
Mireia Redondo
Afiliada al Sindicat d’Activitats Diverses del Baix Penedès

Les precàries i difícils condicions de treball industrial, especialment en la indústria tèxtil, van
provocar, des de mitjans del segle XIX, l’aparició
de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de
la jornada laboral, la limitació de l’edat de treball
de les criatures, la prohibició de l’horari nocturn
per a les dones, la compensació econòmica per
accidents laborals i les mesures per prevenir-los.

Cal esperar el 1900 per veure la primera llei que
contempla una certa regulació de la jornada laboral de dones i nens:

·
·
·
·

Prohibició de treballar als menors de 		
10 anys
6 hores de jornada laboral de 10 a 14 anys
11 hores de jornada laboral com a màxim
per les dones
4 setmanes de permís per part

L'incompliment d'aquesta llei (constant fins la
Primera Guerra Mundial), provoca un profund
malestar social que es manifesta en les vaques
generals, com la del tèxtil de setembre de 1913.
Aquesta vaga reivindica:

·
·
·

L'augment del salari un 25% 			
(s'aconsegueix)
La jornada setmanal de 60 hores 		
(s'aconsegueix)
La supressió del treball nocturn femení
(s'aconsegueix el 1920)

Entre 1920 i 1922 es radicalitza la lluita de classes, i s'aconsegueixen el subsidis de maternitat
per a les obreres de Mataró, Sabadell i Terrassa.
Però no és fins el 1931 que pren caràcter general
obligatori l'assegurança de maternitat.

La situació sociolaboral de la dona a Catalunya
de finals de segle XIX ha estat històricament devaluada pel domini d'una ideologia patriarcal,
que justifica la injustícia laboral considerant el
seu treball com a “suplementari”. Això es tradueix en:

·
·
·
·

La subordinació i dependència de la		
dona respecte a l'home
Una retribució que equivalia a la meitat
de la mitjana salarial masculina
Per la mateixa feina pitjor sou
Les feines millor retribuïdes es 		
reservaven als homes

El II Congrés de la Federació Espanyola de la I
Internacional de 1872, contempla el tema de la
dona i expressa la necessitat de:

·
·
·
·

Assolir el treball femení en la indústria
Equiparar el treball femení al masculí
Integrar la dona en el moviment obrer
Abandonar la visió de la dona com a intrusa

Així però en la realitat la incorporació de la dona
al treball estable va ser lenta i complicada, sense arribar a assolir llocs de responsabilitat. Tant
és així que ni al Congrés de CNT de Barcelona de
1918, encara no hi havia dones entre els seus delegats.
El periodista català Josep Prat, en la seva conferència “A les dones”, del Centre Obrer de Barcelona de 1903, denúncia les pèssimes i injustes
condicions en què es troben les dones del seu
temps, exposant les diferències segons les classes socials, però crida l’atenció de la dona no
tant perquè participi en la lluita social com per
demanar una actitud més comprensiva vers les
dones, donat que continua entenent el paper femení com a estímul i refugi de l'home en la llar :
«(...) Com viuen les dones avui? Què són per a nosaltres, els homes? Si la dona pertany a la classe alta,
és un simple objecte de luxe amb uns drets molt restringits. Llegir, escriure, una mica d'història, un parell d'idiomes, música, ball, unes nocions de costura
i una gran dosi de religió. No passa d'això, Ja en té
prou per lluir als salons de contractació de matrimoni (...). li perdonaran que hagi oblidat les poques
coses que ha après a l'escola, però no que no vagi a
l'última moda (...).
La condició de la dona obrera és tristíssima (...). Només sortir del bressol ja s'ocupa de les
tasques domèstiques o d'anar al taller (...), on cus,
teixeix, sofreix, s'esgota, sua sang i aigua, i el seu cos
es va debilitant durant deu hores o més per aportar
a la família algunes monedes setmanals per pagar
el metge o el farmacèutic que curaran les malalties
que ha contret a la feina (...). A totes aquestes misèries econòmiques afegiu-hi les amargures de la seva
condició moral i l'abandonament intel·lectual que
pateix, tant si és pobra com si és rica, i no diguem si
la dona és esclava d'un esclau (...).»

A nivell teòric, el moviment obrer planteja la
igualtat entre els ésser humans, i per tant la
igualtat entre sexes. Així però, no serà fins a principis del segle XX que es comença a veure en la
dona una aliada en la causa revolucionària. Fins
aleshores, es relegava al paper conservador de
la dona en l'àmbit familiar, en el qual per falta
d'educació, eren considerades les transmissores
dels valors tradicionals de la societat.
Teresa Claramunt (1862-1931), és la primera en
portar a terme una reivindicació clara dels drets
de la dona al nostre país. Va lluitar en defensa de
la igualtat entre tots dos sexes des d'una perspectiva socioeconòmica i apolítica en un context
on la inferioritat de la dona era molt arrelada.
Va publicar nombrosos articles a revistes i diaris
de l'època queixant-se de la situació de la dona,
com “La igualdad de la mujer” (1886) i “La mujer. Consideraciones generales sobre su estado
ante la prerrogativa del hombre” (1905). On es
declara radicalment en contra de la idea de divisió del treball dins de la família, i de la qualificació errònia de la dona com a “obrer de segon ordre”, i com a menys preu de les seves capacitats i
en perjudici del seu salari. La igualtat salarial és
una conquesta clau de l'emancipació femenina i
prioritària davant qualsevol legislació protectora, que considerava discriminatòria i en contradicció amb els principis d'igualtat social.
La Federació de «Mujeres Libres» (1936-1939),
va ser l’organització anarcosindicalista formada
per dones que va suposar la primera posada a
la pràctica de l'anarcofeminisme a Espanya. Es
planteja la problemàtica de la dona des de la
perspectiva de classe, es a dir, la necessitat de
l’emancipació de les dones de la classe obrera.
Representen un nou concepte de dona, emancipada i formada, que pren les regnes de la seva
vida sense complexos. En aquest sentit recuperem el poema que Amparo Poch va llegir en un
recital poètic radiofònic de Dones Lliures (12-61937), on encoratja l’empoderament de les nostres vides a través del treball:

«Mañana»
Más trabajo, amiga;
más esfuerzo, hernana...
Mañana tendremos la paz, las canciones,
y el amor sin trabas,
su caricia libre,
su pureza exacta,
su verdad caliente.
Más esfuerzo, hermana.
Va por el camino la gesta esforzada.
Subiendo, subiendo,
los hombres escalan
la dura pendiente de sus libertades,
ya verás..., mañana
tendremos la paz y los niños
tendremos la gracia
de vivir, y saberlo y sentirlo...
¡Más trabajo, hermana!
Sonya Torres
Dones Llibertàries de CGT
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Andrea Motis

Relats en femení

Emotional Dance

Un homenatge i record a les dones que ens han precedit. A les precursores del que som ara
Bota i amb un gir impulsiu llença la seva ma oberta intentant aconseguir-nos. La iaia no suporta que li fem pessigolles als costats, però per
nosaltres és una temptació massa gran. Com ho és anar pel darrera i deslligar-li el davantal sense que se n’adoni. No ho podem evitar, totes
les tardes que anem a veure-la es repeteix la mateixa cerimònia. Ella no crida, però si ens enganxa, ho sentim. Rebem una forta plantofada si
aconsegueix arribar-hi! I així s’acaben les ganes de molestar-la.

Després d’haver gravat sis exitosos àlbums amb el contrabaixista Joan
Chamorro, la catalana Andrea Motis ha debutat en solitari amb el disc
Emotional Dance.

La iaia, como li agrada que li diem, té cura de nosaltres moltes tardes mentre els nostres pares i mares estan enfeinades. Ella, impassible,
segueix el seu treball: cuinar, fregar plats, rentar la roba... Nosaltres, no tan nenes, solem ajudar-la escombrant les habitacions. I després ve
el berenar, una immensa llesca de pa de pagès amb oli i sal o pa amb vi i sucre.

Aquesta jove de tan sols 23 anys, trompetista, saxofonista, cantant i compositora, ha presentat el seu treball amb la mateixa essència musical que
els seus projectes anteriors, ja que compta amb la mateixa formació musical amb la que sempre ha treballat. Les 14 cançons d’aquest nou àlbum
demostren la maduresa musical de l’artista barcelonina que, per la seva
joventut i qualitat musical, s’ha convertit ja en una icona del jazz català.

Juguem i correm pel pati de la masia dels meus oncles i cosins que és on ella viu. Quan marxem cap a casa sols donar-nos una cistelleta amb
verdura o fruita i, fins i tot, alguna figa, però no gaires perquè es paguen bé al mercat del Ninot, on els meus tiets tenen parada.
A la iaia Rafaela la percebia gran, rabassuda, monyo agrisat i vestida sempre de negre, gris, a quadres. No sortia d’aquests colors. Com que
van morint els parents no li dóna temps a passar el dol i posar-se alguna roba de color. La recordo sempre de gris.
La iaia, nascuda el 21 de gener de 1898 a Tabernas, Almería, va tenir una vida molt dura; enviudà amb trenta anys i tres criatures, la més
petita, la meva mare, de catorze mesos. Havia perdut tot el que tenien a causa de la malaltia del seu home, el meu avi Rafael. Va vendre el
que quedava de la seva casa de camp del Marchalillo i va posar un forn de pa al poble. Amassava tot el dia i atenia els seus fills. L’esgotador
treball de fornera estava arruïnant la seva salut i, orfe i vídua, albirà una sortida al seu desesper, emigraria a Barcelona com ho havien fet
dos dels seus germans, el Rafael i el Fernando, que s’havien instal·lat al Prat de Llobregat i on ja treballaven. La primavera de 1932 van
embarcar al port d’Almería ella i els seus tres fills amb rumb a Barcelona. Al Prat van viure amb els germans, treballà dur, al camp, netejant
cases i rentant roba per altres famílies. Va pujar els seus fills amb dignitat fins que el cop militar de 1936 va truncar totes les esperances de
les gents humils i treballadores, i arribaren els anys d’escassetat, por i mort. A la guerra va perdre els dos germans que militaven a la CNT i la
FAI, respectivament.

Calibán y la bruja
Mujeres, cuerpo y acumulación originaria
El subtítol d’aquesta obra ja ens fa de guia sobre el seu contigut.
El Calibán va veure la llum el 2004 i va ser traduït de la mà de
Traficantes de Sueños el 2010. Costa trobar explicació al fet que
es dilatés tant en el temps la seva traducció abans no poguéssim
gaudir d’aquest document tan suggerent, revelador i que s’ha
convertit per a moltes en un far.

Milicianes
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El joc de paraules
_______
Hamid - Muzychuk Sudoku

Ara se sent encoratjada, però ha tardat un temps. (De 7 lletres.)
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Solució a la partida anterior:

El documental Milicianes ens dona l' oportunitat de conèixer la història
de 5 milicianes que van viure i participar durant la Guerra Civil Espanyola
i que van ser torturades, violades i assassinades pels sublevats a Mallorca
quan intentaven recuperar l'illa.
El documental es centra en identificar aquestes dones i rememorar les
seves vides.
Un homenatge en forma de curtmetratge que ens permet recordar
aquestes i les tantíssimes dones anònimes que van morir per la llibertat.

Campionat mundial femení. Rani Hamid vs. Anna Muzychuk. 18 novembre 2018.
Khanty-Mansi. Rússia.
Juguen les negres. Tot i l’avantatge posicional, en tant sols tres jugades, Rani
Hamid es retirà per l’inevitabilitat del mat.

per @jocdeparaules

Solució:

La publicació del Calibán y la bruja va ser el resultat d’una àrdua
feina d’investigació de l’autora, que ens aporta no només en
si mateix una història amagada, sinó que també resulta una
inesgotable font de referències que poden ser molt útils per
aportar llum a les lluites feministes actuals.

Això sí, tots els estius agafava el farcell i se n’anava a la seva estimada Tabernas, on el “compadre Juan” i la “chacha Carmen” l’esperaven.
A Almeria visitava la germana Dolores, el germà Emilio, cosins i nebots. Rafaela morí el 22 d’agost de 1999, amb cent un anys. Li mancaven
solament set mesos per haver viscut en tres segles! És la nostra iaia centenària, que suportà els avatars de la vida amb calma, paciència,
treball i intel·ligència femenina, fruit de l’experiència i vitalitat.

1. Dh7+!! Rxh7 única per les negres
ja que si (1... Rf8 2. Dxh8+ Rf7 3. Txg7#)
2. Txg7+! Txg7
3. Cf6+ i les negres es retiren
ja que (3. Cf6+ Rg6 4. Ah5#)

Federici va fer una mirada retrospectiva a la història recent de la
humanitat i posa el focus en un punt d’inflexió en el decurs de
la història: com les primeres expropiacions (o cercaments) de
terres i dels cossos de les dones van ser imprescindibles per què
es forgessin el sistema patriarcal i l’explotació capitalista.

Van passar els anys. Es casaren les dues filles i el fill, van néixer tres nets i quatre netes i ella socorria allà on feia més falta. Jo vaig néixer a
casa i van ser les seves mans les que primer van acollir-me.

Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal completar
les caselles buides amb números del 1 al 9 sense que es repeteixin per fila,
columna o regió.
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8 Mil Motius per fer Vaga
Parlem amb el col·lectiu 8Mil Motius, format per solidàries i per les dones imputades per un
piquet en la passada vaga general feminista del 2018. Són acusades per un delicte de desordres
públics greus i els hi demanen fins a 26.000€ en concepte de responsabilitat civil.
El 8 de març del 2018, en el context de la Vaga
General Feminista, un piquet format per dones
talla les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a l’altura de Sant Cugat. Mesos
després. Tres mesos després, set integrants del
piquet aneu a declarar als jutjats com a imputades. De què us acusen?
El passat 8 de març, en un context de Vaga General
Feminista, des del Comitè de Vaga de Sant Cugat
vam decidir sumar-nos a les convocatòries d’accions de primera hora del matí en les que es volia
visibilitzar que si les dones decidim que aquest
món que ens oprimeix s’aturi, podem fer-ho. Crèiem (i creiem) que és legítim que en un context on
les dones de classe treballadora estem doble i triplement oprimides hem d’utilitzar totes les eines
de lluita que tenim i que hem guanyat al llarg de
la història i convocar i participar activament de la
Vaga General Feminista és una d’aquestes.
Aquest tall de vies era una acció simbòlica on
volíem mostrar que juntes podem fer que el dia
no comenci amb normalitat, al mateix temps que
denunciar que a diari, les dones quan agafem els
mitjans públics de transport patim agressions i
violències masclistes i que hem decidit dir prou i
que cal senyalar a aquelles organitzacions, que tot
i saber que són còmplices de les agressions que s’hi
produeixen no fan res.
El 14 de març, una setmana després de la vaga,
vam rebre les citacions per anar a declarar davant
dels mossos. Tres mesos després se’ns va citar per
anar a declarar als jutjats de Rubí. Actualment, encara estem en fase d’investigació i no s’han formulat les acusacions. A més, el jutge tampoc ens va
informar de què se’ns investigava. Quan ens van citar a declarar els mossos, ho feien per un possible
delicte de desordres públics.
Tenim entès que FGC s’han personat com a
acusació particular. Què us demanen?
FGC es va personar com a acusació particular. De
moment, ha demanat una responsabilitat civil de
26000€, però fa un parell de mesos que ha decidit
retirar-se de la part penal. Ara que el procés ja està
engegat, ara que la fiscalia ja està actuant, continuen demanant una responsabilitat civil de 26000€.
Teniu data de judici? En què es basa la vostra defensa?
Encara no s’ha tancat la fase d’investigació. Estem
a l’espera de saber de què se’ns acusa finalment, i
poder elaborar el nostre escrit de defensa. No obstant, tal i com ja vam deixar clar quan vam anar
a no declarar, entenem que el tall de vies era una
acció legítima en una jornada de vaga general feminista, legalment convocada, en la que juntament
amb dones de tot el món volíem denunciar un sistema que ens oprimeix per ser dones en tots els
àmbits de la nostra vida.
Què us va portar a tallar les vies dels FGC?
Segons un informe elaborat per la pròpia Generalitat l’any 2016, més del 17% de les agressions
masclistes que es produeixen fora de la parella te-

"vam
aconseguir
portar el
debat als
carrers i que
comencessin
a entrar als
centres
de treball"
nen lloc en el transport públic. I FGC no tenia cap
protocol ni cap política per fer-hi front. Som moltes
les dones que hem viscut agressions quan agafem
els FGC a diari per anar a estudiar, a treballar o
desplaçar-nos per realitzar qualsevol activitat, i el
que és més greu, moltes d’aquestes agressions es
naturalitzen o no es denuncien perquè sabem que
difícilment tindran conseqüències.
El 8 de març, en la jornada de vaga general feminista, vam decidir que entre totes senyalaríem aquells
àmbits on les dones seguim vivint opressions a diari, a Sant Cugat (i al Vallès) era important senyalar
als FGC.

La vaga del 8 de Març del 2018 no va aconseguir
aturar la producció. Perquè penseu que va ser
un èxit?
No es va aturar la producció en alguns àmbits, en
altres sí. Però el que ens fa valorar la vaga general
feminista com un èxit és la gran visibilitat que va
tenir, com des de que vam començar a preparar la
vaga es van posar les desigualtats i les opressions
que vivim les dones treballadores, i com a través de
les accions durant la jornada de vaga es va poder
visibilitzar clarament un feminisme de classe (i voldríem dir també antiracista, encara que ens queda
molta feina per fer en aquest àmbit).
Es van fer molts esforços per invisibilitzar la Vaga
General Feminista, vam tenir una contraconvocatòria dels sindicats del sistema que volien que
la vaga fracassés, i malgrat tot, les dones organitzades vam aconseguir portar el debat als carrers
i que comencessin a entrar als centres de treball.
Això és un èxit, sobretot quan des del sindicalisme
es segueix tenint molta por a la lluita de les dones
per millorar les nostres condicions laborals.
Com afrontareu aquest procés repressiu?
Hem creat un grup de suport, 8 Mil Motius, i des del
grup de suport estem treballant la campanya feminista i antirepressiva. Volem que el cas serveixi per
seguir posant sobre la taula tots els motius, els 8
mil motius, que ens van portar a fer vaga, no només
per nosaltres, sinó per totes les dones que han lluitat en el passat i per totes les que ho faran en el
futur.
A part, hi ha les dificultats econòmiques que
aquestes les portem com podem: venent samarretes, fent barres i tenim una caixa de resistència
(ES51 3025 0014 0914 0009 6010).
Teniu pensades accions de protesta i solidaritat?
Estigueu atentes a quan hi hagi l’escrit d’acusació,
us farem arribar convocatòries! I mentrestant,
aquest 8 de març tornarem a sortir al carrer, perquè seguim tenint 8 Mil Motius per lluitar!

