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El 8 de Març del 2018 ha estat molt signifi-
catiu i segurament el tindrem com a referent 
molt temps. No només ha marcat un punt 
d’inflexió per al moviment de dones, el femi-
nisme i la lluita per a l’eliminació del masclis-
me, sinó que ha estat també molt  significa-
tiu per a una part important de la societat, 
que ha vist com aquesta lluita constant i 
pacífica que representa el feminisme és 
imprescindible per posar fi a la discriminació 
i a les violències masclistes.
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 Cal canviar d’arrel, cal ser contundents  
 Entrevista: Carme Valls Llobet, directora del Programa dones, salut i qualitat de vida del CAPS 
 eDreams: despertar amb més drets 
 Economia feminista. Seria sostenible la vida sense el treball de cura?
 Qui som, què fem: Jornada de salut i de gènere, Cinefòrm: Pago justo, Saló de l’Ocupació, Comitè de Dones 
 Quan el vel em va fer caure el vel

umaris

Cada dia és 8-M

Una conjunció de complicitats de grans 
actors va aconseguir que les dones posés-
sim la nostra agenda en primer terme. 
CCOO, per primera vegada, va organitzar 
una vaga laboral amb motiu del 8 de Març. 
Ens vam sumar i vam donar suport al movi-
ment feminista de Catalunya. Vam organit-
zar la nostra gent a les empreses de tots els 
sectors i vam tenir un gran protagonisme 
en la convocatòria de vaga laboral de dues 
hores. Vam ser capaces d’implicar els com-
panys i les companyes, de posar de mani-
fest que no treballar per l’equitat de gènere 
significa fer crònica la desigualtat per a 
tothom. I ens vam sumar a la vaga de cures 
i a la de consum, i vam contribuir, amb una 
important participació, que les manifestaci-
ons fossin multitudinàries arreu del territori, 
especialment a Barcelona.

L’agenda feminista, però, no s’atura. 
Enguany l’1 de Maig ha estat un espai i un 
temps de visibilització de la lluita feminista. 
El nostre rebuig i la nostra indignació per 

una sentència com la de La Manada —mal-
auradament, no l’única— es van fer visibles 
amb una gran pancarta a la capçalera de la 
manifestació, amb el lema “No es abús, és 
violació”, que va evidenciar la permanència i 
la força del 8-M.

El 16 de maig vam tornar a sortir al carrer 
i ens vam manifestar junt amb el moviment 
feminista per exigir al Govern del PP que 
assignés a la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat no 80 milions, sinó els 200 milions 

d’euros als quals s’havia compromès per 
poder acomplir les 200 mesures previstes al 
Pacte d’estat contra la violència de gènere.

És significatiu el gran pas que ha significat la 
nova fitxa d’afiliació, en la qual per primera 
vegada s’ha incorporat una tercera casella 
anomenada gènere no binari i que és fruit de 
la tenacitat de l’Àmbit LGTBI de CCOO de 
Catalunya en la lluita per fer de les diversitats 
la riquesa d’aquest sindicat. Tota l’agenda 
contra l’LGTBIfòbia i a favor de la visibilitat 
lèsbica, i la celebració del Dia Internacional 
contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 
o el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI han 
estat convocatòries en les quals CCOO ha 
tingut una implicació destacada. 

CCOO ha alçat la veu contra la precarietat 
i, especialment, contra la feminització de la 
precarietat. Hem dut a terme una gran cam-
panya contra la cosificació de les dones, que 
ja ha tingut resultats, com el de la denúncia 
a la cadena Hooters per sexista i en la qual 
la Inspecció de Treball ens ha donat la raó. 

Des de CCOO també hem denunciat la bret-
xa de gènere en les pensions i els salaris, i 
l’hem situat en un lloc central de la nego-
ciació col·lectiva. La negociació de l’Acord 
interprofessional de Catalunya ha estat 
impregnada de la força del 8-M, perquè 
ha estat especialment important tot el bloc 
d’igualtat de gènere, amb un pes específic 
en les mesures per eliminar la bretxa salarial, 
i l’acord de mesures i plans d’igualtat per 
a empreses amb menys de 250 persones 
treballadores, amb un pes especial en les 
mesures de temps laboral.

Des de CCOO hem de seguir treballant 
en tots els espais —l’acció social, la nego-
ciació col·lectiva, la concertació social, la 
participació institucional…— per erradicar 
aquest flagell social. El sindicat participa 
a l’Observatori d’Igualtat de la Generalitat 
de Catalunya, i al Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya hem dissenyat, en 
el marc del grup tècnic d’assetjaments, el 
programa de formació de la persona de 
referència a les empreses per combatre tota 
mena de violències contra les dones.

Veiem que a tot Europa les forces con-
servadores i neoliberals aposten per una 
regressió de drets i, molt especialment, 
dels drets de les dones, però el moviment 
de dones i feminista, amb la complicitat 
de la resta de moviments socials, estem 
plantant cara a algunes d’aquestes regres-
sions. Hem donat suport a la crida que 
les dones italianes han fet perquè la Casa 
Internacional de les Dones no es tanqui a 
Roma. Internacionalment, celebrem el resul-
tat positiu del referèndum d’Irlanda sobre la 
despenalització de l’avortament i també hem 
donat suport a la crida de l’Argentina per a la 
despenalització de l’avortament.

Molta feina i molt camí recorregut: la revolu-
ció feminista és imparable i el món necessita 
que així sigui. Cada dia és 8 de Març! 
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Cal canviar d’arrel, 
cal ser contundents
Sabem que la violència masclista és el resultat més esfereïdor i greu 
d’unes relacions socials de gènere basades en la desigualtat, la dis-
criminació i l’abús de poder del patriarcat.

Fa temps que ho hem diagnosticat i fa temps que diem que totes 
les violències que s’exerceixen vers les dones i nenes, només pel 
fet de ser-ho, parteixen de la mateixa arrel: el patriarcat. Per aquest 
motiu és urgent que les lleis de què disposem o les futures, el pacte 
d’estat i qualsevol política estratègica el tinguin en compte, perquè 
si no la seva erradicació no serà ni fàcil ni pròxima. 

La violència sexual és una d’aquestes formes de violència masclista 
que sempre ha existit, però que ha patit de manera especial els 
prejudicis masclistes i té massa a veure amb actituds simbòliques 
i cultures ancestrals androcèntriques. Sabem que és una violència 
present en tots els àmbits: en les relacions de parella, en les rela-
cions familiars, en l’àmbit laboral, en l’àmbit social comunitari… És 
una violència que topa amb estereotips i premisses culturals que 

confonen les relacions sexuals amb les relacions abusives i també 
tot el nostre sistema de valors, perquè des que el món és món el 
patriarcat ha dissenyat un model a conveniència del masclisme. Es 
dubta dels testimonis de les dones quan hi ha evidències suficients 
que han estat vexades, violades o assetjades sexualment.

La sentència de La Manada i l’alliberament dels acusats i sentenci-
ats han estat l’espurna que ha encès i ha donat llum a una realitat 
molt coneguda per totes les dones. Una realitat que ens fa sentir 
insegures quan sortim, quan passem per segons quins llocs, quan 
ens divertim, quan ens vestim, quan ens relacionem, quan neces-
sitem una feina o quan demostrem que estem més preparades 
per fer-la. Una realitat que ens fa sentir vulnerables si expliquem o 
denunciem aquesta violència, perquè tot el sistema que ens hauria 
de protegir, donar suport i reparar ens qüestiona a nosaltres i no pas 
els violadors, els assetjadors o els maltractadors. Un sistema que fa 
funcionar un regiment de professionals que no tenen formació, que 
interpreten les normes segons els seus prejudicis, que reprodueixen 
una vella cultura de la violació com a top ten de les relacions sexuals 
dels homes i que, lluny de donar un missatge de justícia, donen un 

clar missatge d’impunitat que podríem pensar, fins 
i tot, que té malauradament un efecte crida inclús 
en els més joves.

Cal canviar d’arrel el que entenem per relacions 
afectives entre els gèneres, cal eliminar la cosifica-
ció de les dones, cal fer entendre que les relacions 
sexuals, si no suposen plaer per a les dones, no 
són consentides, que cal un sí.

El sistema ha quedat obsolet i ha evidenciat que és 
masclista. És urgent l’aplicació de la perspectiva 
de gènere i l’erradicació del masclisme, però ho és 
més fer-ho en totes aquelles institucions que en un 
estat de dret han de garantir la seguretat, la lliber-
tat i els drets de les dones. Unes institucions que 
han d’obligar els seus professionals a formar-se 
en gènere. Unes institucions que han de revisar 
les lleis i, si cal, concretar més i millor un seguit 
de delictes que pateixen les dones pel fet de ser 
dones. I, sobretot, cal que un estat de dret garan-
teixi la prevenció en forma d’educació no sexista 
de manera estructural i sistèmica.

Les dones estem apoderades, individualment i col-
lectiva, per denunciar les agressions i estem orga-
nitzades. Demanem als poders públics que donin 
resposta a les nostres exigències, i que siguin 
coherents en la prevenció i contundents davant les 
agressions a les dones i les nenes.

Alba Garcia Sánchez 
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“És important que tant 
els professionals de la 
salut com els delegats i 
delegades sindicals de 
prevenció tinguin cada 
dia més informació sobre 
les diferents maneres 
d’emmalaltir de dones i 
homes”

ntrevistae

Que homes i dones som físicament i 
biològicament diferents és una evi-
dència, però, en realitat, el sistema 
sanitari ens tracta de forma diferen-
ciada? Es practica la ciència de la 
diferència a dins de les ciències de 
la salut?

La ciència de la diferència encara no està 
incorporada plenament a les ciències de la 
salut. Les evidències que homes i dones 
són diferents físicament i biològicament no 
s’acompanyen del coneixement del diferent 
metabolisme dels medicaments al fetge de 
dones i homes, o de com actuen de forma 
diferent alguns fàrmacs contra les arrítmies 
o contra el colesterol. Tots aquests aspec-
tes se sumen a altres diferències en relació 
amb les condicions de vida, el treball o el 
medi ambient.

Quines són les principals desigual-
tats o discriminacions que pateixen 
les dones en relació amb la ciència 
i la salut? 

Les dones presenten més malalties cròni-
ques, que són causa de dolor i cansament. 
Les seves malalties són moltes vegades 
invisibles o considerades inferiors, perquè 
no posen en perill la vida, però sí que n’afec-
ten la qualitat. No es valora la morbiditat 
diferencial: la més alta freqüència d’anè-
mies, de carència de ferro, malalties de la 
tiroide o malalties autoimmunes. Tampoc 
la morbiditat relacionada amb l’estrès físic 
i mental que suposa la doble jornada o el 
paper de cuidadora de família i de persones 
malaltes. No es té en compte tampoc de 
quina manera el medi ambient i la contami-
nació de l’aire, l’aigua i els aliments alteren 
l’equilibri endocrí i l’increment d’obesitat, 
diabetis i càncer de mama. Malgrat la manca 
de diagnòstics inequívocs, hi ha una clara 
tendència a administrar ansiolítics i antide-
pressius, majoritàriament, a les dones. La 
tendència a la medicalització travessa tota la 
vida de les dones.

L’àmbit laboral i les condicions de 
treball tenen un efecte directe en les 
condicions de salut de les persones. 
Com afecten aquestes condicions la 
salut de les dones?

En relació amb les condicions de treball, 
tant els riscos psicosocials com l’exposició 
a tòxics químics tenen efectes diferenciats 
en les dones, perquè actuen com a disrup-
tors endocrins i afecten l’harmonia del cicle 
menstrual, amb increment d’hemorràgies o 
cicles irregulars. El cos de les dones és 
un bioacumulador químic, ja que la majoria 
d’insecticides i dissolvents són solubles a 
les cèl·lules grasses, i les dones en tenen un 
15% més que els homes, perquè el seu cos 
pot donar vida i fer llet durant la gestació. 
L’ergonomia de la majoria de màquines, cadi-
res… està pensada per al cos masculí, com 
va demostrar la biòloga canadenca Karen 
Messing. L’organització del treball i especial-
ment els torns de nit han estat ja considerats 
factors de risc de càncer de mama. En aquest 
moment a Dinamarca ja s’indemnitza com a 
malaltia laboral el càncer de mama que es 
produeix en les treballadores de torn de nit. 

Directora del Programa 
dones, salut i qualitat de 
vida del CAPS (Centre 
d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris)

Carme Valls Llobet
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Quins canvis socials implicaria que 
les dones (i el conjunt de la pobla-
ció) poguessin gaudir plenament 
d’unes bones condicions de salut?

El primer canvi seria que les dones i també 
els homes podrien gaudir d’una bona qualitat 
de vida fins a l’últim moment de la vida, i, 
d’altra banda, les millors condicions de tre-
ball podrien permetre una millor participació 
de les treballadores i treballadors en els 
canvis de les condicions de treball pròpies, 
ja que podrien evitar invalideses i comportar 
l’aprofitament l’experiència de les persones 
més grans. A més, una millor qualitat de vida 
relacionada amb la salut permetria una major 
participació de la ciutadania en la vida públi-
ca i un aprofitament més gran de la riquesa 
creativa de dones i homes, que ara queda 
limitada quan la salut física i mental està 
afectada. Amb millors condicions de salut, 
crec que podríem aconseguir que moltes 
ciutadanes i ciutadans es convertissin en 
agents de salut mediambiental i s’impliques-
sin en la qualitat de la recollida de residus 
o en la disminució de l’ús de productes 
contaminants.

“Les dones presenten més 
malalties cròniques, que són 
causa de dolor i cansament. 

Les seves malalties són 
moltes vegades invisibles 
o considerades inferiors, 

perquè no posen en perill la 
vida, però sí que n’afecten la 

qualitat” 

Montse Sanahuja
Responsable de Polítiques Socials de Gènere de la 

Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya

Per on podem començar?

És important que tant els professionals de la 
salut com els delegats i delegades sindicals 
de prevenció tinguin cada dia més informa-
ció sobre les diferents maneres d’emmalaltir 
de dones i homes, i sobre els efectes que 
tenen en la salut la contaminació laboral i 
ambiental. Per aquesta raó s’ha d’estimular 
la recerca en salut, que inclogui sempre 
dones en els treballs, ja que sense una 
recerca sobre les diferències no es pot 
construir una ciència de les diferències que 
pugui transformar la mirada dels professi-
onals de la salut sobre la salut de dones i 
homes.

ntrevistae
Carme Valls Llobet

‘Medio ambiente y salud.
Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos’

No us perdeu la lectura d’aquest llibre. 

El títol defineix amb claredat el contingut. 
Els riscos mediambientals —substàncies 
químiques, radiacions…— formen part de la 
nostra vida quotidiana —a la feina, a l’entorn 
de ciutats i pobles, a casa…—, i l’exposició 
a aquests riscos i els seus efectes sobre la 
salut tenen mirada de gènere i sexe.

Aquest llibre explica, doncs, de manera 
intel·ligible per a tothom en què consisteix 
l’exposició als riscos mediambientals i els 
efectes que això té sobre la nostra salut. Així 
mateix, dona moltes pistes per identificar 
com cal actuar des de l’espai quotidià de 
cadascuna de nosaltres i què s’ha d’exigir a 
les polítiques públiques. 

Neus Moreno Sáenz
Col·laboradora de la Secretaria de les Dones i 

Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

En definitiva, és un llibre que ens pot orien-
tar a l’hora d’entendre la relació entre medi 
ambient i salut, tot incorporant la perspectiva 
de gènere, i a l’hora de construir una agenda 
per aconseguir un món millor, més just, més 
saludable i sense discriminacions. 

Autora: Carme Valls Llobet
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Durant sis setmanes, CCOO de Catalunya va dur a terme una campanya per defensar l’ocupació de qualitat i les pensions dignes. 
Aquesta campanya va arribar tant als centres del treball com als carrers amb un objectiu principal; defensar el present i el futur de les 
nostres pensions i la viabilitat del sistema. 

Aquesta campanya va anar acompanyada de diverses infografies en què donàvem a conèixer, de manera resumida i molt gràfica, rea-
litats i dades d’interès. Dues d’aquestes infografies es van dedicar a dones i pensions i la corresponsabilitat a les cures. Dos temes 
cabdals, que no podem ni oblidar, ni deixar de banda si volem posar fi a la divisió sexual dels treballs i a la feminització de la pobresa. 

Consulta-la aquíConsulta-la aquí

eDreams: despertar amb més drets
Tot i que ens va costar molt començar a nego-
ciar un pla d’igualtat, estem molt contentes de 
les millores de conciliació aconseguides. La 
nostra secció sindical pensa que la conciliació 
ha d’estar present en qualsevol negociació 
com a eina bàsica per millorar les condicions 
de les persones treballadores, i és que poder 
conciliar vida personal i vida laboral permet 
que totes siguem més felices i és, de fet, una 
via per evitar o pal·liar la desigualtat que patei-
xen les dones a la feina. La conciliació també 
beneficia les empreses. Arribar a aconseguir 
que les empreses ho vegin així és una fita que 
algun dia no gaire llunyà celebrarem.
Volem compartir amb vosaltres les millores 
aconseguides a casa nostra i que ens semblen 
de vital importància, ja que som una plantilla jove, 
formada, en gran manera, per mares i pares: Sara Gutiérrez, delegada de CCOO d’eDreams

• Flexibilitat horària per a mares i pares.
• Permís retribuït per a tutories, per a la reproducció assistida i per a l’assistència del 

progenitor o la progenitora no gestant a teràpia prenatal.
• Augment del permís retribuït per naixement o adopció. 
• Davant la violència de gènere o domèstica, permís retribuït per a actuacions necessàries i 

flexibilitat en l’atribució de vacances. Les absències, a més, no seran considerades faltes. 
• Xec de 300 euros i un cistell bebè per naixement i/o adopció.
• Formació en igualtat i diversitat de gènere.
• Nova excedència, amb reserva  del lloc de treball, en cas de defunció de familiars propers.
• Augment del permís retribuït per anar al metge i per acompanyar persones descendents 

i ascendents. 
• Nova modalitat per cobrir faltes d’assistència en cas de malaltia sense baixa.
• Adopció d’un llenguatge no sexista i inclusiu que reconegui la diversitat de gènere i el 

col·lectiu LGTBI en igualtat de condicions. 
• Augment del permís retribuït per matrimoni. 

Podeu consultar l’acord aquí. 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/infografia_pensions_corresponsabilitat.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/infografia_igualtat_feina.pdf
https://ccooagencias.org/plan-igualdad-edreams
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Aquest mes de juny ha estat, com cada any, ple de mobilitzacions, actes, jornades… Tots al voltant del dia 
28, Dia de l’Orgull LGTBI. I aquest any també serà important perquè definitivament l’OMS (Organització 
Mundial de la Salut) ha deixat de considerar la transsexualitat una malaltia mental. Durant 
molts anys les persones transsexuals han estat estigmatitzades i tractades de malaltes, amb 
tota la càrrega de prejudicis mèdics, socials, laborals i personals que això suposa.

Com sempre acostuma a passar, però, la notícia no és del tot satisfactòria, perquè la 
transsexualitat serà considerada disfunció sexual. Ara bé, també hem de posar en context 
aquesta notícia en el moment actual, en què, si no es considerés disfunció, el sistema 
mèdic podria deixar fora de cobertura el tractament hormonal subvencionat. Així doncs, 
tot i que considerem que ningú no hauria de jutjar qui té una sexualitat desordenada —si 
és que això es pot considerar una cosa nociva— és un pas més i una victòria en el camí 
cap al reconeixement de les persones transsexuals.

Volem aprofitar aquest espai per felicitar de manera general tot el col·lectiu, però, molt 
especialment, els nostres companys i companyes trans de l’Àmbit LGTBI de CCOO, 
per tota la feina que fan, dia rere dia, en la defensa dels drets de totes les persones del 
col·lectiu LGTBI i, sobretot, de les persones transsexuals, perquè encara queda molt 
per aconseguir i per reivindicar.

Laboralment encara persisteix una situació de precarietat laboral vergonyosa. S’han de 
fer polítiques per incorporar el col·lectiu trans al món laboral ja!

M. José Gómez 
Responsable de Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 

Treballadores de la llar i de cures,, 
una injustícia social
La Federació de Construcció i Serveis té, a Espanya, més de 1.500 
afiliades del sector d’empleades de la llar. Mà a mà amb elles, fa 
anys que reclamem la ratificació del Conveni 189 de l’OIT i la plena 
equiparació de drets amb els treballadors i treballadores que perta-
nyen al règim general de la Seguretat Social.

El CITE, amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de 
dones immigrants, va iniciar el mes de febrer un punt d’atenció i 
assessorament setmanal per a les treballadores de la llar estran-
geres. La Federació de Construcció i Serveis tracta els aspectes 
legals i d’ajuda a les famílies que contracten aquestes dones en la 
tramitació de la documentació requerida i ofereix un suport d’as-
sessorament laboral. També des del CITE es fan, els diumenges, 
cursos per a aquestes treballadores, ja que és l’únic dia de descans 
que tenen.

Per a CCOO la lluita pels drets de les treballadores de la llar repre-
senta la lluita contra la injustícia social i la desigualtat més salvatge, 
ja que històricament les tasques domèstiques i de cura han estat 
realitzades gairebé exclusivament per dones. És desolador compro-
var que precisament aquest treball domèstic i d’acompanyament, tan 
fonamental, però tan invisible, és el que menys ha avançat en drets.

L’any 2012 la llei va preveure una de les demandes d’aquest col-
lectiu: que les seves cotitzacions s’incorporessin al règim general. 
Una mesura que s’havia d’iniciar el 2019. El Partit Popular va pre-
sentar l’esmena 6777 als pressupostos de l’Estat i aquest objectiu 
es va ajornar, de nou, fins al 2024.

Aquest retard s’afegeix a la llista d’incompliments, de manera que la 
desprotecció de les dones treballadores d’aquest sector continua. 
El Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, tenia com a objectiu 
dignificar la feina de la llar i incorporar-la progressivament al règim 
general. Tot i això, han passat set anys i haurem d’esperar cinc anys 
més perquè s’equipari el sistema de cotització de les empleades de 
la llar al règim de la Seguretat Social.

Ana Rojas Pazo, secretària de les Dones i de Polítiques 
d’Igualtat, i responsable de Treballadores de la Llar de 

la Federació de Construcció i Serveis

El juny, mes de l’orgull 
LGTBI

Per això, des del sindicat, hem d’exigir a les administracions i a la patronal que adoptin mesures per eliminar, una vegada per sempre, les 
traves amb les quals les persones transsexuals es troben quan busquen feina, quan intenten aconseguir un lloc de treball.  

Finalment, però no per això és menys important, hi ha la nostra aposta per fer arribar de manera factible la formació en matèria LGTBI a 
les empreses i al nostre actiu sindical.
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La vaga laboral del 8 de Març va ser una mobilització sense prece-
dents en la història del moviment sindical del nostre país. Des del 
sindicalisme confederal i de classe, el nostre sindicat va fer una 
aportació decisiva a la vaga feminista. Les assemblees prèvies 
van traslladar la reivindicació als centres de tre-
ball, on es van implicar tant dones com 
homes en la lluita contra la bretxa 
salarial, contra els salaris de 
misèria i contra les violèn-
cies masclistes. 

Lliures, vives i unides: ens plantem!
Tant les diferents concentracions com les manifestacions territo-
rials que es van sumar en confluència amb moltes altres organit-
zacions feministes i entitats van fer que la jornada fos tot un èxit 
de lluita i de compromisos presents i futurs. 
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Neus Moreno Sáenz

Comencem la reflexió amb un parell de dades rellevants: segons la darrera 
Enquesta d’usos del temps a Catalunya (2010-2011), el temps dedicat al treball 
domèstic familiar o de cura és superior al treball remunerat; el primer ocupa una 
mitjana de tres hores al dia per persona i el segon, una mitjana de dues i mitja. 
I l’altra dada, aquesta prou coneguda, el treball de cura, el fan principalment les 
dones; aquestes participen, de mitjana, quatre hores al dia en el treball de cura, 
mentre que els homes hi participen només la meitat, dues hores.

Les aportacions de l’economia feminista en aquest tema han estat cabdals. No 
és altra cosa que la concreció de posar al centre la vida de les persones. La vida 
i la societat no es podrien entendre ni serien viables sense el treball de cura que 
garanteix la reproducció de la vida humana, una part important de les necessitats 
bàsiques de les persones i que les persones estiguem en condicions de participar 
en el treball remunerat. En altres paraules, el treball de cura és imprescindible 
per a la sostenibilitat de la vida. D’altra banda, cal tenir en compte que els éssers 
humans som vulnerables, ja sigui per edat, per malaltia o simplement com a 
éssers emocionals. Les persones, al llarg de la vida, necessitem compartir i ser 
cuidades. 

Davant d’aquesta realitat, trobem dos problemes centrals en el binomi cura-
dependència: homes i dones ens hi situem diferentment, de manera que les 
dones estem sobrerepresentades en les cures, i el treball de cura és invisi-
ble i no valorat socialment.

La incorporació massiva de les dones al mercat de treball i la falta de polítiques 
públiques que donin resposta a les necessitats bàsiques de les persones han 
provocat que a la nostra societat hi hagi una crisi clara de les cures, que està 
sent mitigada parcialment pel treball de les dones migrants, realitzat en situ-
acions extremes de precarietat (salaris, horaris, prestacions socials…) i molts 
cops deixant, als seus països d’origen i a càrrec de les seves xarxes socials, 
persones que necessiten ser cuidades. 

Abordar la valoració del treball de cura significa posar al centre de les 
polítiques les persones. Requereix intervenció en el mercat de 
treball, en la corresponsabilitat d’homes i de dones, en polítiques 
públiques que donin resposta a les necessitats de les persones… 
Significa, en definitiva, repensar la societat. 

Seria sostenible la vida sense el treball de cura?

Convocat el Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista
Aquest ha estat un any en què la força de la 
vaga del 8 de Març ha situat el feminisme al 
centre de la política. El sindicalisme, i, especi-
alment, CCOO, va fer una aportació decisiva 
a la vaga feminista convocada traslladant la 
reivindicació als centres de treball. 

De ben segur que aquest any s’han realitzat 
molts projectes i accions per lluitar contra la 
violència masclista o per implementar mesures 

i plans d’igualtat a les empreses, per fomen-
tar la igualtat d’oportunitats en el mercat 

laboral i per posar fi a la bretxa salarial 
o al sostre de vidre i el terra enganxós.

Ara és el moment de fer visible aquestes lluites: presenta una candi-
datura al Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral, 
que convoca la Fundació Cipriano García. 

El termini de presentació de candidatures és el 15 de setembre del 
2018. Les candidatures es poden fer arribar per correu electrònic a 
fcg@ccoo.cat. 

Com l’any passat, el lliurament del premi tindrà lloc el proper 6 d’oc-
tubre, durant la Diada pel Treball Digne.

Podeu consultar les bases del premi aquí. 

http://fcg@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Premi_AuroraGomez_2018_traz.pdf
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Montse Sanahuja

ui som,
 què femQ

Presentació del llibre ‘Niña invisible’, 
de Melisa López

Aquesta activitat es va emmarcar dintre dels actes Març Feminista, programats i organitzats 
per la Secretaria de la Dona de la Federació d’Educació. L’autora ens va acompanyar a la 
presentació, el 21 de març, a Barcelona, i el 22 de març, a Tarragona. 

Entrevista amb l’autora
Vam triar l’entrevista per fer la presentació del llibre i va ser un encert, ja que aquest format 
va contribuir a crear un ambient distès i proper que va motivar i afavorir la participació dels 
assistents, els quals es van animar a plantejar a l’autora un bon grapat de qüestions i, fins i 
tot, a compartir experiències personals.

Melisa és una dona propera que parla des del cor. Les seves paraules tenen força, perquè 
s’han gestat des de l’experiència personal i han evolucionat amb el coneixement. 

A Tarragona aquesta activitat es va realitzar juntament amb la Secretaria de la Dona de la unió 
intercomarcal. 

Melisa López entrevistada per 
Sole Gálvez a la Federació 
d’Educació de CCOO a 
Barcelona

Secretaria de la Dona - Federació d’Educació

El dia 1 de juny, amb motiu del Dia 
Internacional d’Acció per la Salut de les 
Dones —que es commemora el 28 de 
maig—, vam organitzar la jornada “Les desi-
gualtats de gènere en la salut”.

És conegut que la classe social, la condició 
migratòria i el gènere són factors determi-
nants per a la salut de les persones. Les 
dones vivim més anys, però aquests anys 
de més no sempre els vivim en bones condi-
cions. Aquesta pèrdua de qualitat de vida no 
s’explica per raons físiques o biològiques, 
sinó, principalment, per les desigualtats soci-
als. Ser dona, per si mateix, ja és un risc.

A la jornada vam poder comptar amb l’ex-
periència i el coneixement de la Dra. Carme 

Valls, directora del Programa dones, salut i 
qualitat de vida del CAPS, i del Dr. Salvador 
Moncada, especialista en medicina del tre-
ball i en medicina preventiva i salut pública, 
i investigador d’ISTAS. Tots dos ens van 
demostrar la falta de perspectiva de gènere 
en les ciències de la salut i el món del treball 
així com els efectes que té aquesta mancan-
ça sobre la qualitat de vida de les dones. 
Alguns exemples que es van comentar van 
ser com, tradicionalment, la medicina ha invi-
sibilitzat les queixes i els símptomes de les 
dones, considerant-los psicosomàtics, i com 
les ha medicalitzat amb psicofàrmacs sense 
estudiar-ne prèviament els efectes o sense 
tenir suficient evidència científica dels resul-
tats. La falta de valoració de les condicions 

de vida i treball i la sobrecàrrega psicosocial 
de les dones, així com els biaixos en investi-
gació, docència, prevenció i promoció de la 
salut generen diagnòstics i tractaments ina-
dequats. Pel que fa a aconseguir unes con-
dicions de treball justes i equitatives i poder 
actuar sobre les causes, cal una participació 
organitzada dels treballadors i treballado-
res. És imprescindible obtenir un diagnòstic 
ajustat a la realitat amb avaluacions amb 
perspectiva de gènere i amb mètodes que 
ens ensenyin allò que volem mirar (ISTAS 
21). Amb un diagnòstic encertat podrem 
implantar l’acció preventiva de disseny de 
llocs i eines de treball i d’organització del 
treball de manera fiable i eficaç. 

A Tarragona, a la Sala de Graus del Campus 
Catalunya de la URV, Lídia Almagro entrevista  
l’autora

Trobareu el comentari 
a la pàg. 14 

d’aquesta revista

Jornada de salut 
i gènere
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La cosificació de les dones es troba present a tots els llocs de tre-
ball i a tots els sectors d’activitat, i, en la majoria dels casos, passa 
desapercebuda a causa d’una educació social que la normalitza. És 
per això que des de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI 
de CCOO de Catalunya hem dissenyat una campanya que estem 
implantant en diferents fases. 

En aquest moment, ens trobem en la fase de sensibilització a dele-
gats i delegades de CCOO, fent xerrades informatives a federacions 
i territoris de CCOO de Catalunya. Pretenem clarificar conceptes 
així com ensenyar a identificar i a trobar eines per combatre-la. Tot 
i que encara estem fent el procés, fins ara, hem portat a terme 12 
jornades, que inclouen els sectors del comerç i els serveis financers 
i administratius, l’hostaleria, la construcció i els serveis, l’educació, 
la indústria, la sanitat, Acció Jove i els formadors i formadores de 
l’EFOSI de CCOO de Catalunya. També hem arribat a la majoria dels 
territoris de Catalunya.

Acabarem aquesta fase d’implantació durant l’any 2018 i passarem, 
el 2019, a treballar conjuntament amb la Federació d’Educació de 
CCOO de Catalunya per integrar la cosificació en la coeducació i 
per portar l’experiència als centres educatius. També continuarem 
treballant en l’elaboració d’eines per a la detecció i l’eliminació de la 
cosificació als llocs de treball.

Cosificació: 
detecció i 
eliminació

ui som,
 què femQ

Des d’Acció Jove s’ha portat a terme un cicle de cinefòrum sobre 
temàtiques relatives al món del treball en diferents ciutats de 
Catalunya.

A Barcelona, va tenir lloc la projecció de la pel·lícula Pago justo, 
coincidint amb l’inici dels actes organitzats per a la jornada del 8 de 
Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.

La pel·lícula, basada en fets històrics, relata com, en un món total-
ment dirigit pels homes, s’inicia un important moviment de reivindica-
ció dels drets de la dona. La vaga de les treballadores de la fàbrica 
Ford de Dagenham, al Regne Unit, l’any 1968, va posar les bases 
per al reconeixement del tracte igualitari i la igualtat salarial entre 
homes i dones a l’empresa.

Després del visionament de la pel·lícula, va tenir lloc un col·loqui amb 
les companyes de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI. S’hi 
van tractar diferents temes relacionats amb les dones, com ara la 
bretxa salarial, el treball domèstic o la cultura patriarcal.

Acció Jove pretén seguir organitzant activitats i accions, per a la 
reflexió conjunta, sobre les desigualtats que segueixen patint les 
dones dins el món del treball.

Montse Sanahuja

Irene Ortiz, 
Coordinadora d’Acció Jove- Joves de CCOO de Catalunya

Cinefòrum: ‘Pago justo’
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Els dies 14, 15 i 16 de març va tenir lloc a la ciutat de Barcelona el 
primer Saló de l’Ocupació Juvenil, promogut des de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Acció Jove va participar-hi activament, a través de diverses xerrades 
i sessions temàtiques a l’espai “Assessora’t”, per oferir més infor-
mació a les persones joves sobre el món del treball.

Una de les sessions que es va repetir cada dia va ser la relativa a 
la bretxa salarial, amb la participació activa i la col·laboració de la 
Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.

Saló de l’Ocupació: sessió 
sobre la bretxa salarial

ui som,
 què femQ

Microassemblees a Tarragona

Montse Sanahuja

Amb la idea d’apropar el sindicat al territori, 
la UI de CCOO de Tarragona ha organitzat 
un conjunt d’assemblees sobre diferents 
temes d’interès als llocs més petits de la 
nostra geografia. L’Alt Camp, el Montsià, el 
Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Baix 
Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès han estat 
les comarques triades per dur-les a terme.  

Des de la Secretaria de les Dones i 
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 
i des de la UI de CCOO de Tarragona hi 
vam participar amb el títol “CCOO, sindicat 
feminista”. Vam tenir l’oportunitat d’aclarir 
conceptes i de debatre sobre el significat 
del feminisme, de la seva importància per 
aconseguir un món més just i igualitari, i 
dels principals problemes i barreres que 
enfrontem les dones en la societat i en el 
món del treball.   

Irene Ortiz

La falta de perspectiva de gènere en tots els 
àmbits de la vida que la nostra cultura andro-
cèntrica ha normalitzat fa que moltes de les 
discriminacions i desigualtats passin desa-
percebudes o no s’identifiquin com a tals.  

El gènere, les violències masclistes, l’as-
setjament sexual i per raó de sexe, el terra 
enganxifós, la conciliació vs. la correspon-
sabilitat, les mesures i els plans d’igualtat, 
les diferències en la salut i en les condici-
ons de treball, la cosificació i la cultura de 
la violació, els temps de treball i de vida, 
i l’economia feminista, entre d’altres, són 
temes dels quals vam poder parlar i que van 
generar un debat molt interessant.

Des de les secretaries de les Dones fem un 
balanç molt positiu d’aquestes assemblees, 
les quals ens han permès descentralitzar 
encara més els valors i l’experiència del 
nostre sindicat. 

L’objectiu principal de la sessió era posar en relleu la situació actual 
que pateixen les dones en el món del treball. Conscienciar el col-
lectiu juvenil sobre les discriminacions que es pateixen en el mercat 
de treball és un punt clau per erradicar aquestes situacions i posar 
les bases per a un model de futur igualitari. 

La diferència salarial entre homes i dones, tant per hora com per jor-
nada treballada, així com la incidència de la taxa de parcialitat invo-
luntària, la contractació temporal o les reduccions de jornada són 
algunes de les qüestions que es van treballar en aquesta activitat.
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El passat dia 30 va tenir lloc la reunió semestral ordinària del Comitè 
de Dones de CCOO de Catalunya. La composició del comitè, un 
cop totes les organitzacions han escollit la seva representació, és 
de 274 dones. La reunió va estar presidida per Yolanda Navarro, de 
CCOO d’Indústria, i Mònica Alarcón, de la Unió Intercomarcal del 
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf. 

Un #PuntLila 
per unes 

festes lliures 
d’agressions 

sexuals

ui som,
 què femQ Comitè de Dones

Dolors Llobet
Secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació 

de Direcció de CCOO de Catalunya

La nostra lluita contra les violències masclistes que 
pateixen les dones i les nenes va sumar compro-
misos amb altres grups de dones de la ciutat de 
Terrassa per la Festa Major.

Un punt lila al carrer Major feia visible el nostre 
rebuig a les violències masclistes, sensibilitzava 
contra tot tipus d’agressions sexuals i comporta-
ments sexistes, oferia atenció i informació, i posava 
l’accent en el fet que aturar les violències masclistes 
és responsabilitat de totes i de tots. 

En aquesta iniciativa, hi van participar el Casal de 
la Dona, LGTBI Terrassa, Moviment Democràtic de 
Dones, Dones d’ERC de Terrassa, Dones amb ICV 
de Terrassa i CCOO.

No oblidem mai que #NomésUnSíÉsUnSí i que 
#NoÉsNo! 

CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

Objectiu: 
feminitzar el 
sindicat

En aquesta reunió es va fer balanç de la vaga del 8 de Març i es 
va analitzar el procés de mobilització general des d’una perspectiva 
de gènere. En el debat es va constatar que les dones són un pilar 
fonamental en les mobilitzacions, que l’estratègia sindical ha de tenir 
com a objectiu activar l’actiu sindical femení i que cal portar les rei-
vindicacions d’igualtat de gènere a la negociació col·lectiva, mesurant 
els resultats. També es va insistir que calia posar el valor dels temps 
en l’agenda social i reivindicar-nos clarament com a sindicalistes 
feministes.

En clau interna, es va fer balanç de la composició dels òrgans 
de direcció sorgits dels congressos i de la situació de les dones 
en relació amb l’afiliació, la representació i l’actiu sindical per tal 
de poder determinar un pla de treball específic que ens situï en 
el compliment de l’objectiu de feminitzar el sindicat. Cal ressaltar 
que la composició dels òrgans de direcció reflecteix una renovació 
positiva en clau de gènere, tot i que encara queda feina per con-
solidar aquests canvis. En relació amb l’afiliació, es constata que el 
creixement afiliatiu del 2017 es deu a l’augment de dones, ja que els 
homes continuen perdent afiliació. Malauradament, no hi ha dades 
de la composició de les taules de negociació i, per tant, aquesta 
és una tasca que s’haurà d’aconseguir per tal que la presència de 
dones en aquests àmbits de la negociació dels convenis també 
avanci d’acord amb la realitat dels sectors.

Finalment, es va fer una dinàmica de debat en grup sobre quin és 
el sindicat que volem pel que fa a la participació, la comunicació i el 
model organitzatiu i de mobilitzacions.
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Quan el vel em va fer caure el vel 

Viatjar, llegir i viure en comunitats multicul-
turals segurament ens obre la ment. Però, 
de vegades, una pensa que és més llesta 
que ningú i que les seves ulleres estan molt 
ben graduades, i des del faristol al qual s’ha 
enfilat decideix jutjar la resta dels mortals.

Segurament baixar a la terra i compartir la 
vida quotidiana amb dones musulmanes 
diverses serveix per començar a entendre 
altres maneres de viure el feminisme i qües-
tionar-se aquests prejudicis que havíem 
establert.

Fer-nos creure que el xoc de civilitzacions 
en un futur serà el conflicte més greu, ja 
que “vindran tots els moros a destruir la 
nostra civilització”, no deixa de ser una idea 
interessada que ha propagat la islamofòbia 
de manera accelerada. Sobretot des del 
2001, després dels atemptats als EUA, 
s’ha reforçat una ideologia global en contra 
d’aquestes cultures. És clar que els extre-
mismes i el nombre d’atemptats a països 
occidentals han propagat la por de manera 
igual de ràpida.

Si parlem de les dones a Occident, obser-
vem que una llarga lluita ha servit per eman-
cipar-les, i el feminisme ha intentat construir 
societats no heteropatriarcals perquè les 
dones visquem en igualtat de condicions 
respecte dels nostres companys homes.

Des de la lluita pel sufragi universal, les 
dones han aconseguit diversos i múltiples 
drets, alliberar-se i una suposada igualtat. 
Suposada, perquè, les violències masclis-
tes que patim, inclosa la diferència salarial, 
encara persisteixen en les nostres societats, 
perquè mai han deixat de ser patriarcals.

No obstant això, hem decidit com vestir, 
amb qui anar, com viatjar, a qui votar, fer 
carrera professional dedicant més temps a 
les tasques productives o no, alliberar-nos 
de tasques reproductives, parir o no parir, 
avortar… Lluny queda la imatge de les nos-
tres àvies educades en la religió cristiana 
que es vestien amb els seus mocadors i 
semblaven anar de dol etern. Sembla que 
hem assumit un cert alliberament, tot i estar 
vivint constants violències de diferent índole.

Ara bé, conviure en aquest país de pas 
com és el nostre, amb dones tapades i amb 
aquest vel, ens estranya, ens desagrada, 
no ho entenem. Des de la nostra posició de 

dona blanca occidental creiem que la seva 
no ha de ser una societat igualitària. Creiem 
que la seva societat reprimeix els seus drets 
fent-les vestir així. I hem tornat a enarborar 
la bandera per fer front a aquesta injustícia, 
reclamant una societat laica, republicana i 
lliure, una societat on totes les dones, de 
diferents cultures, podríem ser lliures i viure 
en igualtat. No ens hem plantejat, però, que 
aquest vel pot ser una opció presa lliure-
ment, en plenitud de sobirania.

Veus des del feminisme descolonial ens 
alerten d’aquesta visió clarament esbiaixada 
i, des de diferents cultures, les feministes 
anuncien que no se senten incloses en 
aquesta visió occidentalista. Des d’una pers-
pectiva interdisciplinària, molts treballs estan 
marcant un gir en els debats de la teoria 
de gènere en l’àmbit internacional, qüestio-
nant-nos com a etnocentristes i assenyalant 
que no havíem tingut en compte com s’arti-
cula el gènere i la identitat cultural, ni l’estret 
vincle que ha suposat el racisme amb pràcti-
ques i ideologies patriarcals. I en la pràctica, 
en la vida quotidiana, en la nostra lluita, 
col·lectivitzar-la, organitzar-nos per fer front 
al patriarcat i a les violències, i des-
terrant la lluita individual, ha de 
servir per recollir totes 
les diversitats. 

El descolonialisme del feminisme

Hem d’analitzar críticament la imatge que 
ens presenten del món musulmà i hem de 
veure que la majoria de població musulmana 
també desitja una democràcia real i lluita 
per la pau. I, tot i estar reprimida, segueix 
lluitant. Les dones musulmanes feministes 
defensen l’Alcorà. 

L’Alcorà demana pau i advoca per una soci-
etat igualitària. És el poder, en mans d’ho-
mes fonamentalistes, el que porta aquestes 
societats a la desigualtat i fa una interpreta-
ció interessada de l’Alcorà que sotmet les 
dones.

I no podem oblidar ni obviar que l’anomenat 
integrisme causa més morts entre la pobla-
ció musulmana que entre la d’altres religi-
ons. Si la nostra mirada és crítica, aconse-
guirem que aquest vel ens caigui dels ulls.

Mònica Penas
Responsable de l’Àrea d’Igualtat de la Federació 
de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya
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SIMONE VEIL
Una lliçó de feminisme i 

humanitat

D’acord amb el Consell d’Europa hi ha sis tipus de violències de 
gènere, que són: física, psicològica, sexual, espiritual, econòmica i 
estructural. Totes tenen com a denominador comú que són exerci-
des envers les dones per ser dones.
A banda de la violència de gènere, que és la que “s’exerceix sobre 
aquestes [les dones] per part dels qui són o hagin estat els seus 
cònjuges o dels qui estan o hagin estat lligats a elles per relacions 
similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència”, hi ha altres tipus 
de violències que patim les dones per ser dones.
Podríem parlar de VIOLÈNCIES MASCLISTES com a tot tipus 
d’agressions que patim les dones i nenes per haver nascut dones. 
Alguns exemples:
 
Violències obstètriques: són totes aquelles que patim les 
dones durant l’embaràs, el part i la lactància. Alguns exemples 
poden ser la falta de respecte a la decisió de la dona de com vol 
que sigui el part o algunes maniobres que es realitzen per avançar 
el naixement de la criatura.

Violències verbals: quan hi ha comentaris no desitjats sobre el 
nostre cos o la nostra manera de vestir.

Violències a la salut: quan no s’investiga sobre els efectes 
farmacològics per als cossos de les dones o per a les malalties 
específiques de les dones. O quan se’ns imposa un determinat 
patró de bellesa que és poc saludable.

Elena Ramón
Fotògrafa de premsa  

L’any 1987, l’Ajuntament de Barcelona va 
organitzar un festival de cinema que no va 
tenir continuïtat. El van presentar a la prem-
sa en una sala de l’Hotel Calderón, en un 
acte amb aperitiu i parlaments dels organit-
zadors i personalitats convidades. Com que 
el logotip del festival era un drac, en refe-
rència al drac de Sant Jordi i al Parc Güell, 
se’ls va ocórrer muntar un terrari gegant 
damunt d’una taula i col·locar-hi una model 
nua, pintada de colors i disfressada de drac.
Allí hi érem tots prenent una copa, menjant 
croquetes i mirant com es movia la noia 
disfressada d’iguana. L’amfitrió, Raimón 
Martínez Fraile, de Turisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona, va arribar acompanyant 
la convidada més important, la senyora 
Simone Veil, política feminista francesa, 
supervivent d’Auschwitz i expresidenta del 
Parlament Europeu.
La senyora Veil, tan bon punt va entrar a 
la sala i va veure la noia al terrari, va anar 

directament cap a ella, passant de tothom, 
li va estrènyer la mà i es va presentar. És a 
dir, que la va tractar com una persona i no 
com una cosa.
Jo estava fent les fotos i em vaig morir de 
vergonya per la lliçó de dignitat i de distinció, 
de feminisme i d’humanitat que ens estava 
donant la senyora Veil amb el seu gest.
Per descomptat, no van voler publicar 
aquesta foto al meu diari.

Violències culturals: quan són les mateixes tradicions les que 
mantenen les desigualtats i no es fa res per adequar-les al segle xxi.

Violències institucionals: es donen quan són les mateixes ins-
titucions les que tornen a castigar les dones per ser-ho. L’exemple 
més recent el tenim amb la sentència i la posada en llibertat dels 
cinc violadors de Pamplona. Un altre exemple podria ser l’aprovació 
dels pressupostos sense tenir l’informe d’impacte de gènere. N’hi 
ha molts altres d’aquest tipus.

Violències urbanístiques: quan en el disseny i el planejament 
dels pobles i les ciutats no es tenen en compte les necessitats de 
les dones per viure i poder-nos moure lliures i sense pors.

Violències simbòliques: tenen a veure amb la reproducció 
“naturalitzada” dels rols assignats de dones i homes i que mante-
nen i perpetuen les desigualtats entre els gèneres. Un clar exemple 
és la utilització del genèric masculí als llenguatges per referir-se al 
conjunt de persones. Un altre exemple seria la “normalització” de 
l’assignació a les dones de les tasques de cura de familiars.  

Com podem observar, tots aquests tipus de violències s’exerceixen 
quotidianament envers les dones per ser dones, i per res més. I 
precisament per això el concepte de violències masclistes va molt 
més enllà del de violència de gènere.  

Violències envers les dones

Teresa Mollà 
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‘Niña invisible’

L’autora i el llibre

Melisa López és llicenciada en Història per 
la Universitat de València. És experta en 
igualtat, està especialitzada en violència de 
gènere i treballa en tallers ajudant dones i 
joves que viuen en un entorn violent.

Escoltant moltes dones i treballant amb 
elles en tallers d’apoderament femení a 
l’associació Valencia Acoge va posar nom a 
moltes experiències que havia viscut durant 

Secretaria de la Dona de la Federació d’Educació  

la seva infantesa i va comprendre que la 
seva mare i ella mateixa van ser víctimes de 
violència de gènere.

És filla d’un agressor, víctima de violència 
psicològica a casa seva i del sofriment per 
ser nena —infant i dona. Aquestes experi-
ències que va viure de primera mà, les ha 
plasmat en el llibre Niña invisible.

En aquesta novel·la autobiogràfica, la pro-
tagonista, Estefania, una nena de nou anys, 
explica en primera persona l’ambient de vio-
lència que es viu a casa seva. Una violència 
compartida amb la seva mare i el seu germà 
petit. La por, la inseguretat i el menyspreu 
és el que viu a casa cada dia. A l’escola la 
seva intimitat és violentada, com les seves 
amigues, com tantes altres nenes, només 
pel fet de ser nenes. L’autora, recuperant la 

Direcció: Deniz Gaby Dellal
Estats Units (2015)
Gènere: drama

Aquest cop us presentem una pel·lícula 
que tracta el moment de la transició d’un 
noi transgènere i tot el que això implica 
per a aquesta persona. Es va titular Tres 
generaciones a Espanya perquè en Ray viu 
amb la seva mare soltera, amb la seva àvia, 
lesbiana, i amb la parella d’aquesta.

La pel·lícula relata els dies en què en Ray 
pren la decisió d’iniciar la transició i com 
els tràmits burocràtics fan necessària la sig-
natura del pare biològic desaparegut, cosa 
que desencadena una sèrie de conflictes 
intrafamiliars. 

Dirigida per la directora Gaby Dellal, amb 
el guió d’una altra dona, Nicole Beckwith, i 
interpretada per tres actrius, sens dubte el 
millor paper és el d’Elle Fanning, que inter-
preta en Ray. 

La pel·lícula transcorre d’una manera àgil i 
fa entenedor el que suposa, per a la família i 
per al mateix protagonista, aquesta situació. 
A més, hi ha certs moments màgics, rela-
tats de manera molt encertada. 

Tot i això, una crítica que volem citar, la de 
Kevin Jaggernauth, resumeix el que pen-
sem: Tres generaciones perd l’oportunitat 
de donar el salt d’informativa a reveladora. 
El fet de centrar més la trama en la història 
d’en Ray hauria resultat molt més transgres-
sor del que finalment ha estat. En el decurs 
de la pel·lícula el fet de desviar l’atenció cap 
a les altres protagonistes i el seu entorn 
és clarament un error que acaba provocant 
que el film es converteixi en la història cursi 
d’una suposada família massa transgres-
sora. Col·loca els seus personatges en un 
paper bonista que fa possible acabar la pel-

‘Tres generaciones’ (‘About Ray’)

Lidia Sandalinas i Ana Rojas 

lícula de manera excessivament romàntica. 
Mai la pel·lícula no és tan valenta com el 
mateix Ray, i la metàfora és tornar a fer una 
oda a la família com a única xarxa possible. 
Aquest és un discurs retrògrad i típicament 
nord-americà.”

Però, malgrat l’afegit d’aquesta mirada críti-
ca, la pel·lícula és molt recomanable. 

 Editorial: SLOPER
 Col·lecció: “La Noche Polar”  

ISBN: 978-84-944656-9-7

veu i la pell d’una nena atemorida, recorda 
els seus anys d’infantesa i joventut, ana-
litza amb lucidesa i sensibilitat la història 
d’una família que, com moltes, viu els rígids 
esquemes d’una societat masclista. 

Aquest és un d’aquells llibres que ens pot 
ajudar a reconèixer una situació de violència 
de gènere i actuar per prevenir-la o elimi-
nar-la.

S’està preparant una guia didàctica per 
treballar aquest llibre amb l’alumnat de 
secundària. 

A Facebook tens més informació del llibre, 
que ja va per la segona edició. 

I també pots consultar el blog de Melisa 
López. 

https://www.facebook.com/Ni%C3%B1a-invisible-343341009338343/
https://especialistaengenero.org/

