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Apunts per entendre i enfrentar-se a la crisi
La Fundació Pere Ardiaca i la revista Sin Permiso vam tenir l’enorme 
privilegi de reunir en Michael R. Krätke,  l’Àngels Martínez 
Castells, l’Antoni Domènech, la Florence Gauthier i en Gustavo 
Búster en un seminari en dues taules rodones consecutives El final 
de la cultura democràtica antifeixista i els nous camins ideològics 
i polítics de les oligarquies, i Una sortida democràtica de la crisi: 
refundar i radicalitzar la cultura democràtica 

Davant la crisi, quan, com deia en Gordon Brown “Hem arribat a un 
punt en que el que era impensable fa dos mesos ara és inevitable”, hi 
ha fam de respostes: cal teoria per a l’acció. Aquesta publicació és 
un recull de reflexions que vol contribuir a l’anàlisi i la proposta per 
a l’acció tranformadora avui i ara.

Demana’l a la teva llibreria al preu de 7 euros o a 
fpereardiaca@fpereardiaca.org

www.fpereardiaca.org
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Índex

DIVISA

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

   Maria Mercè Marçal

Començar l’editorial d’aquest Espurna, elaborat íntegrament per autores 
i amb temes des de la perspectiva de gènere, amb aquest breu poema 
de Ma Mercè Marçal és una clara declaració d’intencions de l’Àrea de 
la Dona de la Fundació Pere Ardiaca que ha començat el seu camí fa 
poc temps. 
El nom que en la darrera reunió vàrem adoptar també ajuda a enten-
dre els objectius de l’àrea. No va ser fàcil decidir-se perquè les dones 
actuals que som tres voltes rebels, tenim la sort de tenir moltes dones 
que han fet camí abans que nosaltres, que són les nostres referents, 
però, al final van decidir que seríem l’Àrea Isabel Vicente (podreu veure 
la seva biografia en aquesta mateixa revista).
Coincideix la posada al carrer d’aquest Espurna amb el mes de març. 
Ens sentim satisfetes de tenir una Espurna pensada exclusivament des 
de la mirada femenina, però nosaltres volem que el 8 de març sigui cada 
dia. Per això, com a pla de treball de l’Àrea Isabel Vicente, ens hem 
proposat que en cada revista editada per la Fundació, en cada cafè de 
divendres, en les jornades... hi hagi sempre la visió de gènere.
I aquest objectiu no és superficial. L’atur, la precarietat, la immigració, 
l’educació, la salut, la cultura, l’edat, la salut sexual i reproductiva,... no 
afecten ni són viscudes de la mateixa manera per dones que homes. I 
massa sovint quan es parla d’aquests temes des d’una visió “general” 
s’amaga el que succeeix a les dones i el que nosaltres volem fer és 
ajudar a posar nom a les coses i visibilitzar les dones.
L’Àrea Isabel Vicente s’ha fet realitat per les dones que porten temps 
participant en la Fundació i serà possible per totes aquelles que vulguin 
implicar-s’hi; totes hi sereu benvingudes i juntes aprofundirem en les 
causes de la nostra rebel·lia i buscarem alternatives per construir una 
societat més justa i solidària, també per a les dones.

Quan estàvem a punt de tancar aquesta revista ens ha arribat la notícia que, 
Manola Rodríguez Lázaro, “la Manola” va morir el passat setembre. Ella ha 
estat una de les nostres referents, estimada i respectada: va representar la 
síntesi i les contradiccions de sumar lila i roig. Trobareu també en la revista un 
breu article de la seva història, si la història de la Manola i tantes com ella es 
pot resumir en unes ratlles. La nostra estima i complicitat amb totes les que ens 
sentim una mica orfes.

Editorial
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La Memuda arriba molt cansada 
i ens demana que no fem fotos al 
seu rostre ja que la seva seguretat 
està en risc. És una introducció 
sobtada a les condicions sota les 
que treballa ella i altres activistes 
de RAWA a l’Afganistan.

Es va argumentar que un dels 
objectius prioritaris de la inter-
venció militar era salvaguadar 
els drets de les dones. Què ha 
passat després de l’ocupació?

Un dels símbols de l’opressió era 
el burka. Després de l’ocupació 
nord-americana algunes dones 
han deixat de portar-lo, però els 
problemes bàsics segueixen sense 
resoldre’s. De fet, la guerra ha em-
pitjorat la situació de la població 
civil i de les dones. En els últims 
anys altres grups fonamentalistes, 
diferent als talibans, han comès 
els mateixos crims: destrucció 
d’infraestructures, assalt a les ca-
ses, violacions,... Avui el 95% del 
nostre parlament i dels governs 

Entrevista realitzada per María Martinez Iglesias
Sociòloga

Afganistan: les dones alliberades

Entrevista a Memuda, activista de RAWA

locals està format per senyors de 
la guerra i yehadi. Les seves idees 
sobre la posició que han d’ocupar 
les dones està legitimada política-
ment i actuen amb impunitat. L’any 
passat, a Shari Pul (al nord) es van 
registrar 23 casos de noies raptades 
i violades pels senyors de la guerra 
amb la connivència de les autori-
tats locals que pertanyen a aquests 
grups fonamentalistes. Ningú no ha 
preguntat. El problema s’oculta.

No obstant, a partir de l’any 
2004, l’Afganistan té una consti-
tució que afirma la igualtat entre 
homes i dones i amb institucions, 
com el Ministeri de la dona, que 
sembla que està actuant...

Els mitjans occidentals mostren 
un Afganistan democràtic que 
respecta els drets de les dones 
i que compta amb institucions 
per fomentar. També el govern 
afganès intenta mostrar avenços 
com a arma política interior i 
com a màrqueting per als països 

occidentals. És cert que tenim un 
Ministeri de la dona i un percentat-
ge molt alt de dones al parlament. 
I s’han multiplicat els seminaris i 
les conferències sobre la situació 
de la dona. Però aquests canvis 
són una ficció per a la majoria 
de les dones afganeses. Les par-

lamentàries callen els crims que 
pateixen les dones o comparteixen 
moltes de les postures dels grups 
fonamentalistes. El ministeri de 
la dona amb prou feines té activi-
tat. Després que en Karzai va ser 
elegit president es va reunir amb 
diferents grups de dones de la 
societat civil i va explicar que la 
ministra d’igualtat amb prou fei-
nes havia participat en el consell 
de ministres. I malgrat els canvis 
legislatius, el poder jurídic i la cort 
està presa per grups fonamenta-
listes que tenen les seves pròpies 
lleis paral·leles. I no donen suport 
a les dones.

En aquesta entrevista, Memuda, una dona afganesa que pertany a 
RAWA, una associació de dones il·legalitzada perquè s’ha posicionat 
obertament en contra de qualsevol grup fonamentalista i del govern 
de Karzai ens explica no només la situació de les dones a Afganistan 
sinó també l’absurditat d’aquesta guerra.

Les tropes 
internacionals no han 

tingut la capacitat 
d’aturar els crims cap 

a les dones
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que lluiten per la democràcia. La 
llibertat és un bé que un altre país 
no et pot atorgar. Som nosaltres 
les que hem de lluitar per aquests 
valors encara que signifiqui algun 
sacrifici. Com a RAWA distribuïm 
una revista i donem formació polí-
tica a les dones. Per intervenir tre-
ballem amb altres organitzacions 
intentant escolaritzar nens, donar 
cursos d’alfabetització a les dones, 
refugi als orfes,...

En les últimes setmanes s’ha 
sabut que tant la Unió Europea 
com els Estats Units volen re-
tirar les tropes internacionals, 
creus que la situació de la po-
blació millorarà o empitjorarà 
si ho fan?

L’any 2001, quan les tropes van 
envair l’Afganistan, molts van 
pensar que s’aconseguiria la pau. 
No obstant això, no ha passat. No 
defensen la població afganesa 
sinó el seu propi benefici. Estan al 
meu país per raons estratègiques i 
financeres. Els talibans i els grups 
fonamentalistes han perpetrat 
molts crims. Però també ho han 
fet les tropes internacionals en les 
seves intervencions militars. En 
bombardejar pobles o llogarrets 
suposadament pro-talibans han 
matat població civil innocent; això 
sumat al fet que les tropes interna-
cionals no han tingut la capacitat 
d’aturar els crims cap a les dones. 
Suposo que la seva sortida no 
provocarà massa canvis.

I què opines de la possible ne-
gociació per part d’Europa i els 
Estats Units amb els talibans?

Si els talibans són un agent legítim 
per negociar perquè es va envair 
el país, què han estat fent aquests 
8 anys? Per què s’han gastat tants 
diners? I què ha canviat perquè 
passin d’enemics a mediadors? 
I, si són terroristes, per què no es 
continua la lluita?

Com descriuries la situació 
de les dones i la població a 
l’Afganistan?

Després de la derrota dels tali-
bans algunes dones podem anar a 
l’escola i treballar. Però també ho 
fèiem en l’època soviètica. No és 
una situació nova, ja que van ser 
els talibans els que ho van pro-
hibir. Però a les províncies, com 
Kandajar, moltes dones són pres-
sionades per no assistir a l’escola. 
Se les ataca amb àcid o se les rap-
ta. Fins i tot a Kabul, on la situació 
és millor, els nens tenen greus 
problemes per ser escolaritzats. 
Hi ha molts orfes i a partir dels 12 
anys han d’ajudar econòmicament 
les seves famílies que estan con-
formades per sis o set persones. 
Demanen o venen petites coses. 
S’han comptabilitzat 6.000 nens 
que no tenen llar i l’únic objectiu 
és aconseguir menjar. L’escola és 
un privilegi per a ells.

Quins grups de dones o ONG 
estan rebent l’ajuda interna-
cional per fomentar la igualtat 
entre homes i dones desplegada 
a l’Afganistan?

La majoria dels ajuts els gestionen 
ONG internacionals i gent que 
ocupa posicions en el govern. 
Una petita part es destina a asso-

ciacions locals. La majoria de la 
població no es beneficia d’aquests 
ajuts. I aquesta intervenció genera 
alguns desajustaments que abans 
no existien. Les persones que tre-
ballen a les ONG o en el govern 
defensant els drets de les dones 
cobren un salari molt alt per al 
país, sobre uns 5000 dòlars, men-
tre que el comú de la gent té un 
salari mitjà de 30 dòlars mensuals. 
Aquestes diferències encareixen 
els productes. Se situen a les zones 
riques de la ciutat i es gasten molts 
diners en seguretat. Amb la qual 
cosa queden molt pocs diners per 
a la intervenció.

Abans d’iniciar l’entrevista ens 
vas demanar no fer fotos de la 
teva cara. Pots dir-nos quin és 
el motiu...

Pertanyo a RAWA, una associació 
de dones il·legalitzada perquè s’ha 
posicionat obertament en contra 
de qualsevol grup fonamentalista i 
del govern de Karzai. Rebem mol-
tes amenaces i hem de treballar en 
la clandestinitat. Hem de vetllar 
per la nostra seguretat.

Com és el treball diari en la 
clandestinitat?

La vida a l’Afganistan és molt 
difícil, sobretot per a les persones 
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Antònia Jover
Sòcia de l’AAVV Sagrada Família

Membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics

Dones en l’associacionisme

En els anys 60 van començar 
a organitzar-se els moviments 
sindicals i molt especialment els 
veïnals. Però, no va ser fins els 
anys 70 quan van adquirir gran 
importància per l’envergadura de 
les seves mobilitzacions i reivindi-
cacions al recolzar-nos en la Lley 
d’Associacions del 24 de setembre 
de 1964.

Aquest any 2010, celebrem els 40 
anys de la sortida a la superfície 
de moltes associacions de veïns, 
on milers de dones van participar 
activament en la seva creació.

La combativitat de les dones en 
la lluita per les reivindicacions de 
millores en els seus barris, contra 

L’autora ens explica no només la lluita de les associacions de veïns 
en la reivindicació, recuperació i defensa d’espais i serveis públics i 
la recuperació democràtica, sinó el paper que les dones hi han jugat 
en aquest àmbit.

la carestia de la vida, per semàfors, 
escoles bressol, etc., va fer possible 
les conquestes d’una millor qualitat 
de vida en el seu entorn.

Així, la lluita de la Sedeta per una 
escola pública, l’Ateneu, i zona 
verda , no s’hauria aconseguit 
(no hagués estat possible) sense 
la constant vigilància i seguiment 
durant més de cinc anys de les 
associacions de veïns i els veïns 
del barri de la Sagrada Família 
– Camp d’en Grassot, que ens 
alternàvem per vigilar contra les 
provocacions d’incendis i altres 
actes dels especuladors.

Aquella obstinació de no cedir 
davant l’especulació i fer com-
plir les normatives del sòl i dels 
edificis per a equipaments, era la 
norma general i l’exemple de lluita 
de les dones per tota Catalunya i 
especialment a Barcelona.

Tenim exemples de Patrimoni 
Artístic que, de no ser per la in-
corporació de les dones a la lluita 

associativa haurien estat pastura 
de les excavadores.

Pensem que dels cinquanta-un 
centres cívics que hi ha a Barce-
lona, la meitat són fruit de la lluita 
dels veïns i veïnes dels barris. Tots 
conserven una respectuosa línia 
arquitectònica del seu art i la seva 
història.

Com a exemples: La Farinera del 
Clot; Can Felipa de Poble Nou; 

Les dones de 
l’associacionisme 
han aportat grans 

valors a la lluita per 
la democràcia
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el Palau de Mar, on és el Museu 
d’Història; la Casa de les Aigües 
de Trinitat Nova; el Parc de les 
Aigües del Guinardó; la Sedeta 
de Gràcia – Camp d’en Grassot. 
(aquesta lluita va ser l’exemple de 
solidaritat i bona relació entre les 
Associacions de Veïns, al dedicar-
se i esforçar-se a ajudar els veïns 
de la Sagrada Família amb els dels 
Camps d’en Grassot, per a impedir 
la construcció de pisos en un lloc 
dedicat per a equipaments pel 
barri), Can Déu de les Corts; les 
places de la Sagrada Família; el 
parc del Escorxador; la casa Gol-
ferichs que va ser un clar exemple 
del gran respecte dels veïns per 
salvar el patrimoni artístic i contra 
l’especulació d’enderrocar-la i 
transformar-la en pisos...
Els historiadors i historiadores 
tenen molta matèria per a escriu-
re sobre la importància que van 
tenir les associacions de veïns i 
l’associacionisme durant el fran-
quisme i la transició.

Aquests, no només lluitaven con-
tra l’especulació i per aconseguir 
semàfors, escoles bressol, escoles 
públiques, etc. També significa-
ven llocs de solidaritat cap els 
presos i els seus familiars, centres 
d’ajuda per als aturats i treballa-
dors en lluita. Quan es va formar 
l’Assemblea de Catalunya l’any 
1971, les associacions de veïns 
van formar part activa en la seva 
lluita. Es va participar activament 
al referèndum del NO a l’entrada 
en l’ OTAN i contra els blocs mi-
litars i a favor de la pau.

En els locals de les associacions de 
veïns es reunien les associacions 
d’expressos polítics i l’Amical de 
Mauthausen donant conferències 
i actes.

Les vocalies de dones tenien un 
ventall ampli de feina: lluita pels 
semàfors, escoles bressol, escoles 
públiques, centres sanitaris, contra 

els barranquisme i per habitatges 
dignes, conferències, i semina-
ris sobre tots els aspectes de la 
sexualitat.

Aquest 8 de març de l’any 2010 
coincideix amb l’aniversari dels 
40 anys de la semi-legalització 
de les Associacions de Veïns i no 
poden deixar de retre homenatge 
a milers de dones que van fer pos-
sible, amb les seves lluites i riques 
aportacions, sembrar les bases 
de la convivència veritablement 
democràtica.

En la lluita per la Llibertat, Am-
nistia, Estatut d’Autonomia, les 
dones reclamaven ( unides amb 
l’amnistia política ), la llibertat 
per les dones condemnades per 

delictes d’adulteri, avortament o 
prostitució. Les vocalies de dones 
reivindicaven el dret de les dones 
a ser propietàries del seu propi 
cos i decidir sobre ell: El dret a 
l’avortament lliure i gratuït

El maig de 1976 es va celebrar a 
Barcelona les Jornades Catalanes 
de la Dona, amb l’assistència 
d’unes 5.000 dones. Les vocalies 
de les associacions de veïns van 
aportar a aquestes jornades vint-i-
sis col·lectius de dones vinculades 
als barris.

Les dones de l’associacionisme- 
des de la clandestinitat en el 
franquisme , la transició i fins als 
nostres dies – han aportat grans 
valors a la lluita per la democràcia 
i per la convivència havent estat 
les menys reconegudes. 

Avui reivindiquem el gran valor 
i intel·ligència de totes les dones 
lluitadores que malgrat sortir d’un 
sistema dictatorial i doble repres-
siu, sobretot per a elles, al relegar-
les a la situació de possessió cap 
al pare o marit sense drets com a 
persones, van saber trobar, a tra-
vés de l’associacionisme, aquest 
camí emancipador amb què es van 
transformar i , en un curt espai de 
temps, van ajudar a transformar 
la societat més democràtica i 
amb lleis que les igualaven com 
persones.

Les paraules en el poema de Ma-
chado “se hace camino al andar”, 
han estat, són i seran aplicades 
per les dones fins la seva total 
emancipació.

Tota l’experiència del passat i la 
importància de les associacions de 
veïns i l’associacionisme, demos-
tra que només amb l’organització i 
participació dels ciutadans, acon-
seguirem impedir casos com: “ El 
Cabanyal”, barri de València que 
Rita Barberà, al capdavant del seu 
Ajuntament vol fer desaparèixer 
per a l’especulació urbanística. 
Aquest és un clar exemple que 
ens demostra que als especuladors 
no els interessen les persones, la 
història, l’art i la cultura, només 
reten adoració a l’especulació per 
l’ interès econòmic.

Casos com el de València, el po-
dem tenir en un futur a Barcelona, 
sinó estem preparats per fer front 
als molts especuladors i estafadors 
que cada cop cavalquen més ràpid 
i amb més enganys.

Les dones associades podem 
tornar a la societat aquests valors 
que enriqueixen la democràcia 
com són: la solidaritat, l’ ho-
nestedat, la igualtat i la lluita 
contra l’especulació, la corrupció 
i l’estafa que tants estralls està 
causant en la moral ciutadana.

Les dones associades 
podem tornar a la 
societat aquests 

valors que enriqueixen 
la democràcia
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Rosa Bofill i Carme López
Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya

Treballadores i obreres

Treballadores i obreres 

Ningú pot negar avui el fet que els 
moviments socials protagonitzats 
per dones han sigut decisius per 
a la construcció de les societats 
contemporànies i perquè en les pos-
trimeríes del segle XX es pogués 
parlar de l’existència d’uns models 
de ciutadania més respectuosos 
amb el gènere i amb l’anomenada 
qüestió social femenina. A la Ca-
talunya de principis d’aquell segle 
la importància històrica de les mo-
bilitzacions d’obreres no es corres-
pon amb una presència femenina 
equiparable al protagonisme del 
grapat d’activistes que militaven 
en organitzacions sindicals i polí-
tiques. Però, mentre que només una 
minoria de dones s’incorpora de 
manera organitzada al moviment 
obrer, molt més nombroses van 
ser les que van participar en els 
rebomboris, tumults i revoltes ciu-
tadanes, en el que es va anomenar 
“política del carrer”. Unes i altres, 
en el carrer o en les organitzacions 

obreres, constitueixen el precedent 
de la participació de les dones en 
les transformacions socials de gè-
nere que s’han anat produint fins 
els nostres dies.

Treball, sindicaT i lideraTge 
femení

Des dels seus inicis la industrialit-
zació va recórrer de manera siste-
màtica al treball femení i infantil 

a fi de maximitzar els beneficis i 
evitar conflictes socials. En els anys 
1900-1930, el treball femení era 
molt utilitzat a la indústria tèxtil, 
a la del vestit i a l’alimentació. 
També hi havia dones que es guan-
yaven la vida com a minyones, 
una categoria que incloïa cuineres, 
cambreres i passejadores i que va 
arribar a ser el grup més nombrós 
de la força de treball femení assa-
lariat de l’estat espanyol i el segon 
de Catalunya. Totes tenien en comú 
adverses condicions de treball en 
fàbriques i tallers que, al marge de 
no tenir les condicions higièniques 
indispensables, estaven habitual-
ment molt allunyats del domicili 
familiar. A Barcelona, els tramvies 

Rosa Bofill i Carme López de la Secretaria de la Dona de CCOO de 
Catalunya analitzen el procés d’incorporació de les dones al treball 
industrial i d’altres sectors a Catalunya així com la seva capacitat de 
resistència i lluita organitzada en el camp sindical, per concloure que 
cal la participació femenina en tots els àmbits del sindicalisme.
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elèctrics funcionaven des de l’any 
1900, però les tarifes eren, sovint, 
una despesa inassolible per a la dè-
bil economia d’una família obrera. 
Els salaris femenins equivalien a 
la meitat o a la tercera part dels 
masculins i encara que, en gran 
manera, responien a la feminització 
de les tasques productives menys 
qualificades, és evident que eren 
la conseqüència de fortes opcions 
ideològiques, i sobretot, de les 
oportunitats d’educació pública 
gairebé inexistent per a les filles 
de les famílies obreres.

A Catalunya, a més, la vinculació 
femenina, al món del treball pro-
ductiu experimenta una notable 
intensificació durant les primeres 
dècades del segle XX. En efecte, 
la feminització de determinats 
oficis i tasques productives no 
era equiparable els anys 1900-
1930 a la dels primers anys de la 
industrialització. A més, el desen-
volupament i les transformacions 
urbanes van crear noves demandes 
de mà d’obra femenina en grans 
magatzems i serveis com la telefo-
nia o correus. El patró de l’obrera 
jove i soltera que deixava la feina 
després de contraure matrimoni o 
arribat el primer fill anava camí 
de desaparèixer. Tant la política 
empresarial com les insuficiències 

salarials incrementaven el nombre 
de les dones assalariades que es 
mantenien en els seus treballs re-
munerats fins a edats cada vegada 
més avançades. 

Tot això va empènyer les dones 
cap a activitats reivindicatives 
unes vegades estrictament la-
borals, però quasi sempre amb 
aspiracions de canvi social. La 
participació d’obreres en conflic-
tes i vagues, d’oficis principalment 
feminitzats, va ser molt destacada 
i segons les fonts de l’època, les 
dones destacaven pel seu valor i 
combativitat. 

Van ser les treballadores del tèx-
til, anomenades“xinxes” per la 
rapidesa dels seus moviment i la 
manca d’higiene, les que van ma-
nifestar una tendència més estable 
cap a societats d’oficis i sindi-
cats. Provenien de la tradició del 
col·lectivisme anarcosindicalista 
del segle XIX i, especialment la 
constitució de seccions de dones 
dins de la Primera Internacional.

obrerisme i avanTguarda fe-
menina

A principis de segle, Teresa Cla-
ramunt i altres treballadores anar-
cosindicalistes van tractar de crear 

a Barcelona un sindicat femení 
que no va arribar a fer-se realitat. 
Tot i això, obreres de Barcelo-
na, Sabadell, Igualada, Mataró 
i altres localitats de l’interior es 
van sumar als conflictes i a les 
vagues de principis de segle. Molt 
significativa va ser la participació 
femenina en la vaga general que 
a l’estiu de 1913, que va aconse-
guir l’aprovació d’un decret que, 
entre altres mesures introduïa un 
increment dels salaris per peça 
feta, retribució que era habitual 
en el treball a domicili. En aquesta 
vaga van participar les obreres 
adherides del sindicat tèxtil La 
Constància –que eren majoria – i 
activistes anarcosindicalistes.

Les activitats propagandístiques 
d’algunes dones anarquistes ja 
havien destacat en el segle XIX 

amb l’objectiu de l’alliberament 
de les dones i la fi de l’explotació 
laboral femenina en el marc d’una 
transformació social global.

A l’abril de 1931, la proclamació 
de la Segona República, amb 
l’establiment d’un règim polític 
democràtic, representà un canvi 
significatiu en la trajectòria política 
de les dones. El règim democràtic 
inicia una sèrie de reformes enca-
minades a adequar les estructures 
polítiques i socials al nou sistema 
polític. La democratització de la so-
cietat va comportar modificacions 
substancials en la condició social 
de la dona, ja que les reformes em-
preses preveien canvis legislatius 
que derogaven, en gran manera, la 
legislació discriminatòria vigent. 
La Constitució de 1931 va concedir 

La industrialització va 
recórrer de manera 

sistemàtica al treball 
femení i infantil
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el vot a les dones en igualtat de 
condicions que els homes.

Al Juliol de 1936 s’inicia un perío-
de de profundes transformacions 
socials i polítiques en la societat 
catalana. La Guerra Civil actua 
com a catalitzador de la mobi-
lització femenina i desencadena 
un reajustament significatiu del 
seu paper social i polític. Des del 
primer moment, l’agressió feixista 
genera una resposta massiva de les 
dones catalanes de gran protago-
nisme en la lluita antifeixista. 

del discurs oficial a la reali-
TaT social

El Fuero del Trabajo, aprovat per 
decret el 9 de març de 1938, amb 
la intenció d’”alliberar” a la dona 
casada del taller i la fabrica, va 
servir àmpliament per als seus ob-
jectius, situat en un context en què 

els llocs de treball escassejaven. 
Paral·lelament les noves polítiques 
formatives per a les dones sembla-
ven extrapolades del Llibre de les 
dones, que el franciscà Eixemenis, 
havia escrit a finals del segle XIV, 
on es deia que la pietat, el treball, 
l’austeritat, la temprança, certa 
formació humanística i un gran ri-
gor en els càstigs, eren les normes 
que era necessari seguir. 

Tot i això, les dones mai van deixar 
de representar el seu paper en el 
desenvolupament econòmic del 
país. En plena autarquia, substituint 
a tants homes absents o desapare-
guts per diverses raons. Després, 
apostant per l’estancament progres-
siu dels índexs de natalitat, al mateix 

temps que incrementaven la seva 
presència en el món del treball assa-
lariat, encara que la dècada dels anys 
setanta acabés amb un percentatge 
de dones incorporades al mercat 
laboral que a penes superava el 20% 
de mitjana. D’altra banda, el model 
convencional de dona “de casa” va 
coexistir, fins que va ser àmpliament 
superat, amb altres models femenins 
més atrevits i allunyats dels cànons 
imposats. Més desvergonyits, en 
opinió del nacional catolicisme, 
però infinitament més propers a la 
realitat quotidiana del país, que es 
resistia a quedar-se immòbil. Va ser 
per tant la incipient modernització 
de les estructures econòmiques el 
que explica la redacció de la llei de 
22 de juliol de 1961 sobre “drets 
polítics, professionals i de treball 
de la dona”.

La participació de les dones 
d’aquestes generacions a les mo-
bilitzacions obreres, a la política i 
en el sindicalisme democràtic va 
estar marcada per les seves vivèn-
cies durant la República, la Gue-
rra, l’exili i la resistència. Aquests 
esdeveniments van reclamar la 
implicació de les dones en l’esfera 
publica, fins i tot de les que no 
havien estat fins aleshores.

La lectura divergent que els ho-
mes van fer del treball i de les 

experiències realitzades per do-
nes durant les darreres dècades, 
constitueix la clau que explica els 
desencontres en el sindicalisme 
i en la política a l’època de la 
transició i de l’emergència lenta 
de l’organització autònoma de les 
dones dintre dels sindicalisme dels 
anys setanta.

No cal dir que aquesta partici-
pació en el moviment obrer no 
va modificar, l’assumpció de les 
seves responsabilitats familiars, 
i quan els marits tenien una mili-
tància política, aquesta sempre es 
considerava prioritària respecte a 
la de les seves dones. Per aquest 
motiu la implicació d’aquestes 
dones es va recolzar en el suport 
de les seves mares, no nomes en 
relació a la cura de les criatures i el 
manteniment de la llar sinó també 
en les tasques clandestines, com 
amargar impremtes, o propaganda 
clandestina, vigilar mentre es feien 
reunions....La tradició d’aquestes 
famílies va afavorir les xarxes de 
solidaritat que van ser decisives 
per la supervivència a la clandes-
tinitat i també pel sosteniment de 
les mobilitzacions socials.

En certa forma, en relació amb 
l’experiència de la generació se-
güent, les dones van viure, degut 
a les circumstancies de la guerra i 

Molt significativa va ser 
la participació femenina 
en la vaga general de 

l’estiu de 1913
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la disgregació familiar, de forma 
més autònoma. Les modalitats 
més flexibles i obertes de les mo-
bilitzacions fabrils i veïnals els hi 
van permetre també expressar més 
lliurament els seus problemes i 
reivindicacions. La seva experièn-
cia sindical, fins i tot la d’aquelles 
que per la seva militància política 
van tenir un paper destacat en 
les organitzacions sindicals, es 
va desenvolupar paral·lela a la 
reivindicació per la millora de 
les condicions de treball a les 
fabriques, els moviments contra 
l’encariment de la vida i la millora 
de la vivenda i dels barris. Però a 
mesura que la política sindicals es 
va anar guanyant en complexitat i 
es va anar configurant progressi-
vament fora dels centres de treball, 
el seu protagonisme i control de la 
gestió dels conflictes laborals es va 
anar reduint.

A la llum de tot plegat podem 
concloure que l’exclusió de les 
dones de les estructures sindicals 
s’ha d’analitzar com a mínim 
des de una triple dimensió: la 
resistència als canvis dels criteris 
d’organització laboral i de les 
prioritats de la política sindical 
plantejats per les dones, la por 
al debilitament de la cohesió de 
classe i el no reconeixement de 
la seva capacitat de representació 

de un col·lectiu no exclusivament 
femení. Per això el distanciament 
d’algunes d’aquestes dones del 
sindicalisme a mesura que aquest 
va anar institucionalitzant-se, no 
pot entendre’s al marge d’aquestes 

exclusions, ni de una cultura po-
lítica i unes estratègies d’acció 
que no van integrar les formes de 
pensar i de fer de les dones. 

la democràcia

L’impacta de l’associacionisme 
femení durant aquests anys va 
estimular canvis d’actituds i de 
valors que es van traduir en noves 
expectatives femenines i majors 
exigències pel que fa a les seves 
opcions en totes les dimensions 
de la vida. 

La pressió exercida durant la 
transició va donar a la democràcia 
un sentit polític més igualitari i 
va forçar el reconeixement del 
principi de igualtat de les dones i 
l’adopció de molts dels principis 

del feminisme per part de un sector 
creixent de la població femenina i 
de la societat. 

L’equiparació jurídica d’homes i 
dones només es va aconseguir amb 
la promulgació de la Constitució 
del 1978, un text aprovat quan 
les dones ja havien recorregut un 
llarg camí cap a la consecució de 
la igualtat real en tots els àmbits, 
que continua sent un objectiu no 
del tot aconseguit.

Malgrat les lleis que s’han pro-
mulgat els darrers anys que han 
desenvolupat el principi d’igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre 
dones i homes que reconeixia la 
Constitució, la distància entre 
la igualtat formal davant la llei 
i la persistent desigualtat real en 
l’àmbit laboral, educatiu, cultu-
ral, acadèmic, familiar i personal 
continuen sent els punts forts de 
la plataforma reivindicativa dels 
grups de dones.

Per fer efectiu el principi d’igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre do-
nes i homes en el mercat de treball 
i per assegurar que la lluita contra 
la discriminació està realment 
present en el dia a dia de la lluita 
sindical,es fa imprescindible la 
participació de les dones en tots 
els àmbits del sindicalisme.

Les xarxes de solidaritat 
van ser decisives per 
la supervivència a la 

clandestinitat
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Sílvia Aldavert i Garcia
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears

(www.apfcib.org - www.observatori.apfcib.org)

Els drets socials i reproductius

La nova llei de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció de l’Embaràs

La condició social de les dones i 
dels homes està determinada per 
diferents situacions i realitats que 
no actuen de forma independent. 
Mentre reconeixem factors co-
muns en les vivències femenines 
i masculines, existeixen altres 
aspectes que influeixen de forma 
particular a les persones d’un o 
altre sexe. Tot i que la generalit-
zada desigualtat és un component 
que dificulta i obstaculitza el des-
envolupament del conjunt de la 
societat, és evident que les majors 
restriccions en matèria d’opcions, 
oportunitats, participació, acces-
sibilitat... les pateixen les dones 
i, en la majoria de casos, afecten 
a la seva salut i la seva qualitat 
de vida.

L’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears 
(APFCIB) és una de les entitats 
membre de la Federació de Pla-
nificació Familiar Estatal (FPFE) 
i, alhora, de la Federació de Pla-
nificació Familiar Internacional 

(IPPF). Les tres organitzacions 
tenen com objectiu prioritari 
treballar a favor de la promoció i 
consolidació dels Drets Sexuals 
i Reproductius i, és per això, 
que els introdueixen com a fil 
conductor de tota l’activitat rela-
cionada amb la vida i la salut de 
les dones. 

Aquests drets estan basats en una 
declaració d’IPPF fonamentada en 
tractats i altres instruments essen-
cials dels drets humans internacio-
nals. Així doncs, s’afirma que els 
drets sexuals i reproductius són 
drets humans relacionats amb la 
sexualitat i que emanen dels drets 
a la llibertat, igualtat, privadesa, 
autonomia, integritat i dignitat de 
totes les persones. 

Quan parlem de drets sexuals i 
reproductius hem de saber quins 
són i a què es refereixen. És de 
vital importància difondre’ls i 
interioritzar-los com drets indi-
viduals, alhora que col·lectius, en 

què s’han convertit. Per tant, els 
esmentarem breument:

1. Dret a la Vida, totes les 
persones tenen dret que 

es preservi la seva vida sense 
que això es vegi condicionat pel 
sexe, gènere, identitat de gènere, 
orientació sexual, comportament 
sexual, etc. 

2. Dret a la Igualtat, a una 
protecció legal igualitària 

i a viure lliures de tota forma de 
discriminació basada en el sexe, 
la sexualitat o el gènere. 

3. Dret a la Participació, to-
tes les persones tenen dret 

a la participació sense importar el 
seu sexe, sexualitat o gènere.

En aquest article, Sílvia Aldavert, de l’Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears analitza els Drets Sexuals i Reproductius en el 
marc dels Drets Humans i comenta aspectes importants que gràcies 
a les diverses organitzacions feministes s’han aconseguit incloure en 
la llei recentment aprovada.



12

4. Dret a la Llibertat i Se-
guretat, decidir si es tenen 

relacions sexuals o no, amb qui i 
amb que freqüència. 

5. Dret a la Privadesa, totes 
les persones tenen dret a 

la privadesa, qüestió essencial 
per exercir la seva autonomia 
sexual. 

6. Dret a la informació i 
educació, totes les perso-

nes tenen dret a la informació i 
educació integral en matèria de 
salut sexual. 

7. Dret a optar contreure 
matrimoni o no i a formar 

i planificar una família, totes les 
persones han de poder decidir si 
casar-se o no i si formar o no una 
família quan i com vulguin. 

8. Dret a decidir si tenir o 
no fills i filles, totes les 

persones tenen dret a l’accés, 
elecció i beneficis dels avanços 
científics en l’elecció de mètodes 
de planificació familiar. 

9. Dret a la salut i als bene-
ficis de l’avanç científic, 

el sector sanitari ha de garantir 
l’accés universal de la població 
al més alt nivell en els serveis 
referents de salut sexual i repro-
ductiva.

10. Dret a no ser sotmesa 
a tortures i maltrac-

taments, totes les persones tenen 
dret a ser protegides de la vio-
lència, l’explotació sexual i els 
abusos sexuals. 

11. Dret a la llibertat de 
pensament, totes les 

persones tenen dret a exercir la 
seva llibertat de pensament en 
relació amb les seves idees sobre 
la sexualitat. 

12. Dret a la rendició de 
comptes i reparació de 

danys amb mesures efectives de 
tipus educatiu, legislatiu i judicial 
per a assegurar i exigir que qui 
tinguin el deure garantir aquests 
drets siguin responsabilitzats de 
fer-los complir. 

Així doncs, progressivament els 
Estats i les instàncies interna-
cionals han anat assumint amb 
major consciència la desigualtat 
de gènere com una variable es-
sencial en la definició de les seves 
polítiques públiques. Tanmateix, 
encara ens queda molt camí per 
recórrer perquè els Drets Sexuals 
i Reproductius marquin les agen-
des polítiques i s’estableixin de 
forma transversal amb un sol 
objectiu: millorar la qualitat de 
vida i el desenvolupament de la 
nostra societat.

En aquest sentit, a l’Estat Espan-
yol, hem viscut durant els últims 
dos anys el procés d’elaboració de 
la nova llei que, va ser aprovada 
el febrer del 2010. Es tracta de la 
Llei de Salut Sexual i Reproducti-
va i d’Interrupció de l’Embaràs. 
En aquest procés hi han participat 
entitats i moviments socials, tant a 

favor del dret de la dona a decidir 
sobre el seu cos com els coneguts 
antielecció. 

El resultat, de moment, és força 
esperançador. Val a dir, que la 
forta implicació del moviment 
feminista, de les entitats forma-
des per persones professionals 
expertes, de les associacions per 
a la promoció dels drets sexuals 
i reproductius i dels diputats i 
diputades dels partits més pro-
gressistes, ha aconseguit pal·liar 
la polèmica buida de contingut, 
que va sorgir a l’inici, per trans-
formar-la en una argumentació 
adequada a la realitat social i a 
les necessitats de les dones del 
nostres Estat.

Quan parlem de drets 
sexuals i reproductius 

hem de saber quins són 
i a què es refereixen
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Tot i que les reivindicacions 
d’entitats com la nostra anaven 
molt més enllà i apostaven per una 
llei més àmplia, s’ha de reconèixer 
la importància de certes propostes 
que s’han aconseguit acordar i 
incloure dins l’articulat d’aquesta 
llei, com poden ser:

• La consideració de l’educació 
sexual com a matèria curricu-
lar.

• La formació a professio-
nals en matèria d’interrupció 
d’embaràs.

• L’accés universal als mètodes 
anticonceptius.

• La lliure decisió de la dona 
per avortar, tot i que només 
sigui dins les primeres 14 
setmanes de gestació.

• L’accessibilitat de les menors 
de 16 i 17 anys per avortar 
sense l’autorització del tu-
tor o tutora legal. Tot i que 
n’hagin d’estar informats o 
informades, excepte en casos 
de risc.

• La regulació individual de 
l’objecció de consciència.

Són qüestions importants per 
innovadores i, sobretot, perquè 
sorgeixen amb l’objectiu de 
garantir aquests Drets Sexuals 
i  Reproductius fonamentals 
per a la vida de les persones. 
Amb aquesta proposta de nova 
legislació, les dones no perden 
accessibilitat a la interrupció 
de l’embaràs respecte a la llei 

encara vigent. Així doncs, amb 
una bona regulació i aplicació, 
creiem que no es trobaran en la 
situació d’haver de marxar de 
l’Estat per avortar, com succeeix 
en altres països europeus.

Tot i això, cal recordar, als i 
les legisladores, la importància 
d’elaborar una bona reglamentació 
i aconseguir una millor aplicació, 
a l’hora de garantir la seguretat i 
la igualtat en l’accessibilitat a la 

interrupció de l’embaràs, entre 
les dones dels diferents territoris 
de l’Estat.

Per tant, la feina no s’ha acabat, 
cal fer el seguiment de la llei i 
aconseguir que la seva regla-
mentació i aplicació a tot l’Estat 
compleixi amb l’objectiu priori-
tari: garantir drets i millorar la 
salut sexual i reproductiva de les 
persones de la nostra societat. I, 
per això, totes les entitats, movi-
ments i persones implicades en 
aquest llarg, però profitós, pro-
cés, hi continuarem esmerçant 
el nostre temps, coneixement i 
energia, i animem a tothom que 
ho desitgi a participar-hi. Al cap 
i a la fi, no podem oblidar que 
estem fent història.

Els drets sexuals i 
reproductius són drets 

humans relacionats 
amb la sexualitat
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Noura Aharchi
Periodista

La dona, immigrant, és invisible
als mitjans d’informació

Un dels reptes més importants, 
actualment, de les societats occi-
dentals és com assolir i gestionar 
els moviments migratoris, ja que 
en els darrers anys és un dels 
temes que més transcendència ha 
tingut a l’esfera pública. Aquests 
moviments generen contacte entre 
distintes cultures. Aquesta interac-
ció dibuixa alhora una nova reali-
tat: la construcció d’una societat 
intercultural.

Hem d’assumir que els debats 
sobre si estem a favor o en contra 
d’aquesta nova realitat són discus-
sions de l’última dècada del segle 
XX, similars als que es produïen 
en els inicis del procés de glo-
balització. Avui en dia, mantenir 
aquesta forma d’argumentació és 
seguir un debat obsolet. La inter-
culturalitat no és un ideal a assolir, 
sinó una realitat a gestionar. 

Les accions i interaccions de les 
persones estan condicionades per 
la representació(ns) mental(s) que 
es té de l’individu mateix, dels al-

tres i del món. Aquestes represen-
tacions són les que estableixen una 
determinada manera de construir 
un imaginari personal o col·lectiu 
per tal d’entendre i explicar la 
realitat, en aquest cas, l’actual. 
En aquesta construcció els mit-
jans de comunicació hi tenen un 
paper important, les persones no 
només construeixen les seves re-
presentacions mentals a través de 
l’experiència personal, obtinguda 

dia a dia, amb la seva praxis a la 
quotidianitat i la interacció amb la 
resta dels grups de persones que 
l’envolten, sinó que també a través 
de tota la informació que els arriba 
dels mitjans.

Els mitjans de comunicació en els 
cas del fenomen migratori, sovint 
actuen com a úniques fonts de 
coneixement i/o els que tenen més 
poder per fer difusió de molta in-
formació sobre la població d’altres 
orígens. Es per això la importància 
dels mitjans a la societat.

Ja que aquests tenen la capacitat 
de poder per difondre ideologia 

En aquest article, l’autora analitza la presència de les dones en els 
mitjans de comunicació i com la manera com es tracta configura el 
nostre pensament des de la perspectiva que la interculturalitat no és 
un ideal a assolir, sinó una realitat a gestionar.
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dominant i dirigent sobre un sis-
tema social mitjançant un procés 
a través del qual es perpetua i 
legitima contínuament.

Darrera de qualsevol text comuni-
catiu hi ha una ideologia. Entre els 
mitjans de comunicació, la premsa 
és un lloc privilegiat per dita activi-
tat, sobretot a la de referència, que 
serveix posteriorment per alimentar 
el debat públic, i que de retruc con-
figuren, moldegen i perpetuen re-
presentacions socials dels diferents 
grups que conformen la societat, i 
en el del cas exposat a continuació: 
les dones immigrants.

Gran part de les informacions que 
llegim i escoltem són les que de-

terminen la nostra visió sobre totes 
aquestes dones que per un motiu 
o altre han hagut d’abandonar els 
seus països d’origen. Sovint el 
nostre coneixement d’àmbit so-
cial, polític, econòmic o d’un altre 
índole sobre aquetes dones ens ve 
donat de la nostra praxis diària i 
dels mitjans de comunicació, ja 
sigui premsa, televisió, ràdio, i 
més recentment d’internet. 

Poca invesTigació de la Presèn-
cia de la dona immigranT a la 
Premsa

S’ha investigat i escrit sobre la 
immigració en general però poc 
són els estudis sobre les dones 
immigrants, tot i que les darreres 

dècades, Espanya s’ha convertit 
en un país receptor de moltes 
dones provinents en la seva major 
part d’Àfrica i d’Amèrica Llatina. 
Aquest article intentarà de forma 
genèrica descriure com impor-
tants diaris de l’Estat com El 
País, La Vanguardia, El Mundo, 
ABC, entre d’altres, construeixen 
discursivament la imatge de la 
dona immigrant. En primer lloc 

cal recordar que l’activitat perio-
dística orienta l’audiència sempre 
a través de la seva ideologia (de 
l’empresa periodística o personal) 
a configurar una determinada 
imatge de la dona immigrant per-
què el discurs periodístic reprèn 
certes veus en detriment d’altres. 
Sempre.

La presència de la dona immigrant 
als mitjans de comunicació és in-
visibilitzada als mitjans. Segons 
Peio M. Aierbe i Clara Pérez 
Wolfram, investigadores que han 
indagat sobre el tema, alerten que 
en la majoria de les informacions 
sobre immigració a la premsa 
s’ofereix una imatge masculina de 
la mateixa, invisibilitzant, així, la 
dona immigrant.

Elles a penes apareixen en els mi-
tjans de comunicació, i les poques 
vegades que se les esmenta és per 
fer una projecció de víctimes. 
El llenguatge que s’utilitza ho 
retrata tot: són dones traficades, 
enganyades, venudes, maltracta-
des, discriminades laboralment 
i socialment. Tots aquests verbs 
les converteixen en objecte d’una 
voluntat aliena. Amb aquestes des-

Els mitjans, en el cas 
del fenomen migratori, 

sovint actuen com 
a úniques fonts de 

coneixement
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educatius per l’ús d’elements cul-
turals com el vel islàmic).

En definitiva la representació 
(imatge) de la dona immigrant es 
configura a partir d’aquests temes 
globals destacats. La selecció de 
cert tema determina una represen-
tació de la realitat, de les persones 
o coses de la que es parla o sobre 
les que s’escriu una sèrie de tòpics 
de tall negatiu al voltant de la 
dona immigrant: prostitució, vio-
lència de gènere, discriminació, 
etc. Aquesta tendència indica una 
pràctica periodística predominant 
en els mitjans massius de comu-
nicació, és a dir, l’ús recurrent de 
criteris d’interès periodístic com 
ara la negativitat, la violència i el 
drama amb el propòsit d’atraure 
l’atenció del lector per vendre el 
producte noticiós, però, d’aquesta 
manera, també, es (re)produeixen 
estereotips i tòpics sobre Elles, 
que s’engloba en l’opinió gene-
ralitzada que genera la premsa 
i/o els mitjans generalistes: que 
la immigració és un problema 
“que genera diversos conflictes 
socials com la prostitució o la 
delinqüència.

mitjans informatius estan invisi-
bilitzades.

No obstant, quan es parla de la 
dona immigrant els temes recu-
rrents i que es presenten associats 
a Elles són la prostitució; la 
violència de gènere (dones immi-
grants que pateixen el masclisme) 
i la immigració a Espanya (en par-
ticular, que la dona immigrant és la 
que exerceix el treball domèstic i 

que cada vegada augmenta la seva 
presència a Espanya). A aquests, li 
segueixen el tema de la salut (ja si-
gui les malalties que pateix la dona 
immigrant o l’atenció mèdica 
que requereix) i la discriminació 
(sobre tot legal, per exemple, la 
manca de “papers”, el racisme, o 
bé la discriminació en els espais 

cripcions sembla a primera vista 
que no tenen projecte migratori 
propi, o en tot cas immigrants per 
millorar la vida dels seus fami-
liars, mai la pròpia. L’antropòloga 
Dolores Juliano ho diu molt clar: 
“de dones pobres passen a ser 
“pobres dones”.

TòPics i esTereoTiPs negaTius

Els immigrants són marginats 
i discriminats, al país de destí, 
la qual cosa es pot advertir a 
través del discurs, en particular, 
en els mitjans de comunicació. 
A la premsa els immigrants són 
considerats un problema. En el 
cas concret de la dona immigrant, 
tot i que els estudis són pocs, les 
anàlisis apunten en la mateixa di-
recció: reproducció d’estereotips 
discriminatoris i invisibilitat. Ja 
que, en termes quantitatius es pot 
advertir que la quantitat de peces 
informatives dedicades a les dones 
immigrants són poques. Només 
cal fullejar el diaris esmentats 
anteriorment, es pot comprovar. 
Això reflexa la poca atenció que 
els mitjans els hi brinda i confir-
ma l’afirmació anterior: Elles als 

Quantitativament es pot 
advertir que la quantitat 
de peces informatives 
dedicades a les dones 
immigrants són poques
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La crisi en femení plural

1. a Tall d’inTroducció:

La situació econòmica actual es 
caracteritza per una profunda crisi 
que no és per res neutral ni des 
del punt de vista de classe ni de 
gènere. En una primera aproxima-
ció ja es posa en evidència que els 
sectors econòmics amb problemes 
que reben l’atenció dels polítics i 
dels mitjans de comunicació -fi-
nances, construcció i la indústria 
automobilística- són sectors on hi 
predominen els homes. I tot i que 
la crisi s’està estenent també amb 
força a branques d’activitat on la 
plantilla està formada bàsicament 
per dones, a aquests sectors se’ls 
presta una atenció molt menor, 
si és que alguna. En opinió del 
Lobby Europeu de Dones (2009), 
a més de veure’s greument afec-
tats, aquests sectors de mà d’obra 
predominantment femenina re-
presenten també la segregació 
per sexes en el mercat de treball. 

Són sectors on les dones tenen 
contractes de treball «atípics», 
hi ha més feina a temps parcial, 
el treball és menys qualificat, 
els salaris són menors, els temps 
de treball són més flexibles i es 

fa més pressió perquè les dones 
estiguin “sub-ocupades”. En tots 
aquests sectors les dones estan 
més exposades a la pobresa, i no 
tenen accés a un treball que dona-
ria dret a les prestacions socials, 
ja que la seguretat social sempre 

ha reflectit un biaix de gènere 
en el seu enfocament del treball 
i de la protecció social . També 
Benería (2008) enumerava fins a 
cinc efectes de gènere de la crisi, 
i una mica més recentment Bethan 
Emmett, a “Paying the Price for 
the Economic Crisis” (2009) as-
senyalava que les investigacions 
realitzades per Oxfam Interna-
tional posaven de manifest els 
efectes devastadors de la crisi en 
la vida quotidiana de les dones, els 
seus drets i les seves famílies.

Tampoc les estadístiques de l’INE 
reflecteixen -ni tan sols per al 
mercat de treball-l’impacte glo-
bal de la crisi. De fet, difícilment 
poden fer-ho perquè no recullen 
aspectes de la crisi financera, 
energètica, alimentària i social 
sobre la vida de les dones, i ni tan 
sols està pensat l’aparell estadístic 
per a això. Pel que fa al mercat 
laboral, recordem a més la im-
possible visibilització estadística 
de l’impacte de la crisi sobre el 
treball irregular de moltes dones. 
D’altra banda, escrivim aquest 
article quan assistim a un renovat 
intent del sector privat -que de fet 
va començar a nivell mundial en 
els anys noranta- per acaparar els 
segments més rendibles dels ser-

En aquest article Àngels Martínez i Annalí Casanueva analitzen quines 
són les conseqüències d’una crisi que “no és per res neutral ni des 
del punt de vista de classe ni de gènere”. Després d’una detallada 
explicació de com s’han vist afectats els llocs de treball de les dones, les 
oportunitats i els drets d’aquestes fan una valoració de les tendències i 
les possibles solucions per acabar amb el biaix de gènere i la concepció 
socioeconòmica actual.

La crisi s’està 
estenent a branques 
on la plantilla està 

formada bàsicament 
per dones, als quals 

se’ls presta una 
atenció molt menor
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b) Els resultats en la pràctica del 
que en la teoria es coneix com 
a “sostre de vidre” i que es 
justifica en base a concepcions 
patriarcals antropològiques que 
encara perduren amb força en 
la nostra societat. La conse-
qüència en el mercat laboral es 
tradueix no només en que les 
dones ocupin llocs de menys 
responsabilitat que els homes 
i, per tant, menys remunerats, 
sinó que tinguin també un me-
nor control sobre el seu treball 
(la qual cosa representa un peat-
ge no només professional, sinó 
personal, en termes de qualitat 
de vida i salut).

c) El nombre de dones amb con-
tractes a temps parcial, en la 
major part de casos contra la 
seva voluntat, (de totes les per-
sones amb contracte a temps 
parcial en el quart trimestre del 
2009 el 78% són dones) i la ma-
jor reticència dels empresaris a 
fer contractes fixos.

2.- El fracàs d’un repartiment 
equitatiu dels treballs necessaris 
per a la vida entre dones, homes 

i institucions públiques i privades 
segueix donant a les dones la res-
ponsabilitat social de les cures de 
subsistència i reproducció. Al cos-
tat dels valors que implica, aquesta 
situació és en gran mesura respon-
sable que encara avui sigui difícil 
la plena integració en igualtat de 
les dones en el mercat de treball, 
o que el seu pas per ell no els hagi 
permès meritar unes cotitzacions 

veis públics, mentre es prodiguen 
les amenaces sobre la “insosteni-
bilitat” del sistema de pensions 
en un enèsim i renovat giravolt 
d’assalt per a la seva privatització. 
En general, totes les polítiques 
privatitzadores tenen també biaix 
de gènere en les seves diferents 
variants d’”externalitzacions”, “co 
/ re-pagaments”, “enfortiment del 
sistema mixt”, etc., ja que minven 
el precari estat del benestar a Es-
panya i repercuteixen en les “polí-
tiques amigues de les dones”. 

2. les dones i el mercaT de 
Treball 

Les característiques concretes 
de la vida laboral de les dones 
debiliten la seva posició a l’hora 
de sortir menys perjudicades de 
la crisi: 

1.- Les dones reben salaris més 
baixos que els homes. Aquest fet 
àmpliament comprovat i univer-
sal1 és a causa tant del manteni-
ment del model de l’home com 
“breadwinner” com a la divisió 

tradicional del treball en base al 
gènere. Aquesta divisió bàsica del 
treball es tradueix i s’agreuja amb 
la crisi en el mercat laboral en els 
següents factors: 
a) La segmentació per gènere del 

mercat de treball. Així, malgrat 
que s’han donat alguns avenços 
en la seva superació, continuen 
podent-se establir llocs de 
treball típicament “femenins” 
o típicament “masculins”. Els 
treballs “femenins” tenen, pel 
sol fet de ser-ho, (especialment 
en el sector privat) menys pres-
tacions econòmiques, més pre-
carietat, i menor reconeixement 
social. Aquest fet s’explica 
perquè el perfil, la categoria i 
remuneració d’algunes ocupa-
cions s’ha determinat d’acord 
amb la suposada naturalesa de 
les persones que les fan, i no 
segons la preparació requerida 
o la seva importància social. 
Uns menors salaris impliquen 
menors cotitzacions i, arribat el 
cas o el moment, menor subsidi 
d’atur i menors prestacions de 
jubilació.

Els treballs 
“femenins” tenen 

menys prestacions 
econòmiques, més 
precarietat, i menor 

reconeixement social

1  Segons dades de la UNICEF (2006), i al marge dels salaris agrícoles, la pro-
porció més gran dels salaris femenins en relació amb els masculins es troba-
va en 4 països de l’Orient Mitjà i l’Àfrica septentrional (on arribaven al 81%), 
mentre que a 22 països industrialitzats, 6 països d’Àsia Oriental i el Pacífic no 
superaven el 80%, i anava disminuint la seva proporció del 76% en els països 
en transició, 73% en 8 països de l’Amèrica Llatina i el Carib i finalment eren 
tot just del’ 70% en 4 països de l’Àfrica subsahariana.
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suficients per evitar la percepció 
d’uns recursos insuficients quan es 
veuen abocades a l’atur o arriben a 
la jubilació. Els valors retrògrads 
que socialment segueixen consi-
derant subsidiari el salari de les 
dones en els ingressos familiars 
-unit en molts casos al biaix de 
gènere de les polítiques fiscals o 
les greus deficiències dels serveis 
públics que permetrien “socialit-
zar” responsabilitats- ens fa témer 
que amb la crisi es pugui reforçar 
la diferència de models laborals 
entre homes i dones. De manera 
semblant al que demostren estudis 
efectuats en empreses en crisi a 

Catalunya, la crisi pot afectar de 
manera tan decisiva com adversa 
la contractació regular de dones de 
més de 45 anys. 

3.- Per contra, amb la crisi creix 
el nombre de dones en l’economia 
submergida, on solen treballar 
en condicions més insalubres i 
precàries, reben un salari molt 
menor i no cotitzen a la seguretat 
social. Amb això la crisi no fa sinó 
reforçar i agreujar la proporció de 
dones que treballen en l’economia 
submergida en relació al nombre 
d’homes, de manera que es pot par-
lar ja d’una economia submergida 
altament feminitzada. En aquest 
sentit, també Benería i Floro (2006) 
ens alertaven que, contra pronòstic, 
en lloc de consolidar les seves con-
questes en el mercat laboral amb 
implicacions directes en millora de 
rendes, empoderament i capacitat 
d’elecció, les polítiques neoliberals 

financer, la construcció i el sector 
de l’automòbil, on és palesa la 
diferència de rols en els sectors 
productius. En el següent gràfic es 
pot observar l’evolució de la taxa 
d’atur per a homes i dones fins al 
segon trimestre del 2009. 
 
Malauradament, i com ja prevèiem 
en un treball anterior, l’atur de les 
dones -que ja partia d’uns percen-
tatges molt més elevats que el dels 
homes- s’ha disparat a partir del 
tercer trimestre del 2008. I encara 
més lamentablement, s’està cons-
tatant no només a Espanya sinó en 
altres països industrialitzats que el 
“gap” d’atur entre dones i homes 
se salva pel costat menys positiu: 
per l’increment de la taxa d’atur 
masculina. A Espanya, en concret, 
i segons dades subministrades per 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), la taxa d’atur masculí va 
arribar en el quart trimestre del 
2009 al 18,64%, 8,32 punts més 
respecte al quart trimestre del 
2008 i un 136,8% més que el 
primer trimestre del 2008. L’atur 
de les dones a l’Estat va arribar al 
19,07%, 3,93 punts més que el ma-
teix trimestre del 2008 i presenta 
un increment del 59,0% respecte al 
primer trimestre del 2008. Aquests 
augments en la taxa d’atur de les 
dones són a causa principalment 
dels següents factors: 

1) En primer lloc, la gran feminitza-
ció del treball en la indústria depen-
dent de l’automòbil ha augmentat 
el nombre de dones aturades en la 

El gènere és un factor 
important en el grau 
de vulnerabilitat, en 
les posicions socials 

adscrites i en la presa 
de decisions a la llar

i la globalització econòmica han 
provocat el creixement de la infor-
malitat en països amb dinàmiques 
cada vegada més complexes com 
l’Equador i Bolívia. El seu estudi 
mostra com les llars assumeixen 
completament els riscos en situa-
cions de canvi econòmic, i que el 
gènere és un factor important en 
el grau de vulnerabilitat, en les 
posicions socials adscrites i en la 
presa de decisions a la llar.

Els factors abans analitzats signi-
fiquen a la vegada una retallada 
de l’autonomia, benestar i drets de 
ciutadania de les dones -incremen-
tant la seva vulnerabilitat davant 
les conjuntures econòmiques i 
la crisi- ja que en gran mesura 
els drets econòmics i socials se-
gueixen encara derivant d’una 
vida laboral amb contractació 
regular. 

3. dones, Taxes d’acTiviTaT 
i aTur 

És difícil posar en dubte que una 
de les repercussions més greus 
de la crisi és la precarietat labo-
ral, l’atur que genera, i les seves 
conseqüències sobre la vida de les 
persones. A Espanya, particular-
ment, l’atur és una de les primeres 
conseqüències de la crisi. Per la 
pròpia segmentació per gènere del 
mercat de treball i les característi-
ques de l’actual crisi, l’atur derivat 
d’aquesta va afectar en primer lloc 
i en major proporció a la població 
masculina en iniciar-se en el sector 

Gràfic 1. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) publicats a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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indústria. I caldria afegir l’excepció 
que fins i tot en la pròpia indústria 
de l’automòbil -segons estudis 
realitzats per dones sindicalistes de 
SEAT- els Expedients de Regulació 
d’Ocupació (ERO) no són neutrals 
pel que fa a gènere i afecten pro-
porcionalment a un nombre molt 
superior de dones que d’homes, 
alhora que reapareixen amb més 
força els conceptes sexistes de pre-
ferència de conservació del treball 
per als homes, infravalorant les 
necessitats econòmiques, profes-
sionals i d’autonomia personal de 
les dones. 

2) En segon lloc, la crisi s’ha ex-
pandit ràpidament al sector comerç 
(que compta amb un gran nombre 
de dones empleades) a partir del 
tercer trimestre del 2008, encara 
que sembla haver-se estancant en 
l’últim trimestre, com es pot veure 
en el gràfic.

3) En tercer lloc, el gran augment 
de la taxa d’activitat de les dones 
(que ja venia augmentant des de 
l’inici de la crisi, però que s’ha 
accelerat a partir del darrer trimes-
tre de 2008) conjuntament amb la 
impossibilitat d’aquestes dones de 
trobar feina, fa que el nombre de 
dones aturades creixi encara més. 
(Veure gràfic 3) 

Aquestes dades per a Espanya 
es veuen corroborades per les 
investigacions per a Colòmbia 

de Ximena Peña (2009) de la 
Universidad de los Andes, que 
subratlla que en èpoques difícils 
com l’actual les dones que abans 
acceptaven quedar-se a la llar i es 
comptabilitzaven a efectes estadís-
tics com a “inactives”, surten ara 
a buscar feina, i aquest fet es pot 
generalitzar per a tota l’Amèrica 
Llatina. L’efecte de la crisi és tam-
bé paradoxal pel que fa a salaris, 
ja que Peña afegeix: “la bretxa 
salarial disminueix, el que no vol 
dir que els sous (de les dones) 
siguin millors, sinó que no hi ha 
tanta desigualtat en la paga entre 
ambdós sexes” (per la disminució 
dels ingressos dels homes). 

Finalment, la crisi econòmica 
ofereix excusa i ocasió per a que 
augmenti el nombre d’empreses 
que -tot i seguir presentant en 
molts casos balanços amb bene-
ficis- es traslladen a països menys 
regulats laboralment, amb sous 
més baixos i amb una mà d’obra 

menys reivindicativa i organit-
zada. Aquestes deslocalitzacions 
són especialment lesives per als 
interessos de les dones treballa-
dores: en territoris on no hi ha es-
tructura industrial, la deslocalit-
zació d’una determinada empresa 
pot significar que desaparegui 
per a moltes dones la possibilitat 
de trobar un lloc de treball en el 
sector industrial, ja que aquestes 
solen treballar més a prop de la 
seva llar. La distància entre lloc 
de treball i lloc de residència 
significa un important element 
desincentivador, ja que complica 
encara més l’organització de la 
vida quotidiana i pot significar 

una reducció important dels 
ingressos propis de les dones si 
finalment opten per l’atur i / o 
acaben per abandonar el mercat 
de treball. Altres factors que 
agreugen la possibilitat de trobar 
i acceptar una nova feina són: el 
canvi de sector (d’industrial a ser-
veis, amb la pèrdua de formació i 
habilitats adquirides i un nivell de 
salaris superior) la necessitat de 

Gràfic 2. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) publicats a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Gràfic 3. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) publicats a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El “GAP” d’atur 
entre dones i homes 
se salva pel costat 
menys positiu: per 

l’increment de la taxa 
d’atur masculina
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reciclatge i formació (no sempre 
adequada per al nivell de forma-
ció de les persones que ho neces-
siten) i l’impacte psicològic i en 
la salut de la pèrdua traumàtica 
del lloc de treball anterior. 

4. efecTes de la crisi en les 
dones joves.

La crisi és especialment agressi-
va amb les persones joves, com 
demostra el fet que les taxes 
d’atur dels menors de 25 anys 
són especialment escandaloses a 
tot Europa. El desembre del 2009, 
la seva taxa d’atur era respectiva-
ment del 21,4% a la zona euro i 
del 21,4% a la UE27, assolint la 
seva cota més alta a Espanya amb 
el 44,5%.

Volem destacar que les dones 
joves són especialment vulne-
rables davant la crisi. Algunes 
dades com les de l’atur registrat 
a Espanya en el quart trimestre 
del 2009, que se situa en una taxa 
del 17,26% en dones majors de 
25 anys i en el 36,37% en dones 
menors de 25 anys, fa ostensible 
i dolorosament visible aquesta 
situació. A més, com es pot veure 
en el gràfic, la taxa d’atur de les 
dones joves creix més ràpidament 
que la taxa en dones majors de 25 
anys i és més sensible als canvis 
estacionals de creació de treball. 
La tendència, però i malaurada-
ment, no sembla tancar per ara 

el major increment de la bretxa 
que separa les taxes d’atur de 
dones majors i menors de 25 
anys i que es va obrir amb l’inici 
de la crisi.

Altres factors a tenir en compte 
serien: 
1.- Les persones joves, en portar 
menys temps de cotització, reben 
prestacions d’atur menors i més 
curtes, amb el que s’agreuja la 
dependència de la joventut en 
relació als ingressos d’altres 
membres de la família i impossi-
bilita que puguin portar una vida 
independent. 

2.- Els paradigmes polític-econò-
mics. La ideologia dominant 
neoliberal que va començar a 
imposar-se mundialment a finals 
dels 70, ha aconseguit transfor-
mar les relacions laborals i impo-
sar condicions laborals més pre-
càries. Aquestes polítiques es van 
començar a aplicar en els nous 
contractes i han afectat per tant, 
en major mesura, a les persones 
més joves. En aquest sentit, les 
noves contractacions de persones 
joves no suposen els mateixos 
drets laborals aconseguits per les 
generacions anteriors. 

3.- Les dificultats afegides de 
formació, amb la disminució o 
precarització dels ingressos fami-
liars, més una dotació insuficient 
de beques i els condicionants 

de temps que implica la nova 
organització de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior. 

Tot aquest conjunt de situacions 
empeny les persones joves cap al 
mercat de treball i l’acceptació del 
que es coneix com a “contractes 
escombraries” en tant que reper-
cuteix negativament en la seva 
formació, en la seva implicació 
com a ciutadanía participativa, i 
afecta en un termini més o menys 
llarg en la seva salut física i psico-
lògica, empitjorant encara més la 
capacitat emancipadora -en sentit 
ampli- de la joventut. 

5. la globaliTzació de la divi-
sió inTernacional del Treball 
en base al gènere: la migració 
de les dones 

També en el cas de la població 
immigrada les dones es veuen 
afectades per les característiques 

menys favorables del fet migra-
tori, que se sumen a les dificultats 
de gènere. No només les persones 
immigrades representen el 83% 
dels pobres de la nostra societat 
sinó que els treballs que realitzen 
estan normalment per sota dels 
seus nivells de qualificació. En 
el seu cas, a més, la legislació 
fortament repressiva ajuda a con-
vertir les persones immigrants en 
les principals víctimes de la crisi 
econòmica, i tota aquesta vulne-
rabilitat, com ens recorda Julià, 

Gràfic 4. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) publicats a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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té gènere, fins al punt que en els 
casos denunciats de violència de 
gènere les dones migrants es tro-
ben sobre representades2.

El fet migratori és l’altra cara de 
les deslocalitzacions empresarials 
i la lliure circulació del capital. 
Però és també l’estratègia del 
capital “no deslocalitzable” (agri-
cultura intensiva, construcció, i 
en especial serveis) que importa 
les pitjors condicions laborals i 
els salaris més baixos dels països 
on altres empreses -per la seva 
diferent naturalesa- sí que poden 
deslocalitzar. A més, es pot parlar 
amb propietat d’una feminització 
dels fluxos migratoris en la mesura 
que van consolidant i multiplicant 

els “conglomerats urbans” que ge-
neren una gran demanda de serveis 
entre els quals hi ha l’atenció a les 
famílies- també per l’envelliment 
de la població i la demanda de 
cures dels que s’encarreguen ara 
dones immigrades.

No obstant això, és difícil pensar 
en una disminució dels fluxos 
migratoris en la mesura que el seu 
motor són les desigualtats socials 
i el procés globalitzador fa reper-
cutir també la crisi en els països 
menys desenvolupats. 

La tipologia tan diferent dels 
treballs realitzats en la seva major 
part per la població immigrada 
va repercutir amb tota la seva 

cruesa en les taxes d’atur masculí 
i femení, afectant l’atur registrat 
al doble d’homes que a les dones, 
Així, des d’octubre del 2008 
fins al gener del 2009, 64.337 
homes immigrants van perdre 
el seu treball a Espanya segons 
xifres d’afiliacions a la Segure-
tat Social, el que significa una 
disminució del 8,4%. Per contra, 
l’ocupació femenina immigrant 
només va disminuir en un 4,2%, 
que en xifres absolutes vol dir 
que 23.846 dones estrangeres 
van quedar a l’atur. Això vol dir 
que dels 90.000 immigrants no 
comunitaris que van perdre el seu 
lloc de treball, dos de cada tres 
eren homes, relacionat amb la 
caiguda de l’activitat en el sector 
de la construcció. 

El fet que el treball d’una gran ma-
joria de dones immigrants es con-
centri en el sector serveis i domès-
tic - amb una gran dependència 
de moltes famílies espanyoles 
per a la cura de nens i grans com 
s’ha observat abans - assegurarà 
els seus llocs de treball mentre la 
crisi ho permeti, donada la divisió 
internacional del treball en base 
al gènere que la globalització ha 

reforçat. En aquest sentit, els únics 
col·lectius de dones immigrades 
que han disminuït per naciona-
litats són els de les que menys 
incorporades estaven en el mercat 
de treball (marroquines i pakis-
taneses), En qualsevol cas, cal 
ressaltar l’alta taxa d’irregularitat 
de molts col·lectius de dones im-
migrants- fins i tot moltes d’elles 
sense papers- que per tant no 
consten a les estadístiques de la 
Seguretat Social. 

6. l’aTac a les PolíTiques 
amigues de les dones: Priva-
TiTzacions, reTalls de l’esTaT 
del benesTar

En crisis anteriors s’ha demostrat 
que no només la crisi afectava 
l’ocupació de les dones en el 
sector públic i la futura quantia 
de les seves pensions, sinó que 
augmenta també el grau de pri-
vatització de sectors fonamentals 
com l’ensenyament i la salut, 
que per la seva pròpia naturalesa 
combinen un biaix de classe i de 
gènere. Quan es retalla o empitjora 
el funcionament d’aquest tipus de 
serveis públics, són normalment 
les dones les que assumeixen i 
compensen la disfunció, incre-
mentant el temps necessari que 
les dones han d’utilitzar perquè el 
benestar familiar es mantingui en 

2 La tercera part de les dones agredides a Catalunya són immigrants, i d’entre 
les que van presentar denúncia, un 59% són dones llatinoamericanes.
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uns límits acceptables. Les dones 
són qui més pateixen els efectes 
nocius de les privatitzacions en 
el subministrament de serveis 
bàsics que són públics per la seva 
naturalesa. 

Malgrat que des del feminisme 
es critica el patró masculí que va 
donar origen a les institucions de 
benestar i la pròpia concepció de 
ciutadania i es qüestiona fins i tot 
el biaix de gènere amb el qual 
es denominen les seves últimes 
manifestacions com la Llei de la 
Dependència (Bosch, Carrasco i 
Grau 2006), el cert és que amb 

la crisi econòmica corren de nou 
perill les anomenades “polítiques 
amigues de les dones” que haurien 
de potenciar un millor repartiment 
dels treballs socials entre les 
persones d’un o altre sexe i les 
institucions públiques. En aquest 
sentit, es retallen les polítiques so-
cials que podien significar un Estat 
del Benestar més “feminitzat” ja 
que els menors ingressos estatals 
per la caiguda de les rendes i el 
consum es tradueixen en menors 

despeses socials amb biaix de 
gènere. De fet, de nou s’assumeix 
que el treball no remunerat de les 
dones impedirà que es generin 
situacions de malestar social ma-
nifest, posant de nou en primer pla 
la teoria de l’“impost reproductiu” 
d’Ingrid Palmer3, ja que no sem-
bla que amb la crisi puguin arti-
cular els mecanismes necessaris 
que evitin l’exclusió i garanteixin 
condicions laborals i serveis ac-
ceptables (Recio 2006).

Tot això implica efectes espe-
cialment pertorbadors de la crisi 
sobre la salut de les dones que han 
estudiat de manera brillant Borrell 
i Artazcoz (2008), basant-se en el 
diferent rol de gènere procedent 
del patriarcat i que els recomanem 
consultar en aquest mateix número 
de l’Espurna.
 

7. Tendències anunciades i 
solucions Possibles

Segons un informe de la Comissió 
sobre Tendències Mundials de 
l’Ocupació de l’OIT (2009), la 
crisi econòmica mundial crearà 
nous obstacles en el camí cap al 
creixement sostenible i socialment 
equitatiu, i farà encara més difícil 
el treball decent per a les dones. 
L’OIT estima que el nombre de 
dones aturades puja a 22 milions el 
2009, amb una taxa d’atur mundial 
de les dones que pot augmentar 
fins a un 7,4 per cent, comparada 
amb el 7,0 per cent dels homes, al-
hora que assenyala que dels 3.000 
milions de persones empleades en 

el món el 2008, 1.200 milions eren 
dones (40,4 per cent). L’informe 
considera que l’impacte de gènere 
de la crisi econòmica en termes de 
taxes d’atur serà més perjudicial 
per a les dones en la majoria de 
les regions del món, i amb més 
claredat a l’Amèrica Llatina i el 
Carib. A l’Àsia Oriental, les eco-
nomies desenvolupades i la regió 
formada pels països del Sud-est 
d’Europa que no pertanyen a la 
UE i els països CEI, en els quals 
la bretxa de gènere era menor en 
termes d’oportunitats de treball 
abans de l’actual crisi econòmi-
ca, l’impacte de gènere pot ser 

menor. L’OIT estima que la taxa 
d’atur mundial podria augmentar 
entre 6,3 i 7,1 per cent, amb el 
seu respectiu augment en la taxa 
d’atur femení d’entre 6,5 i 7,4 per 
cent (comparat amb entre 6,1 i 7,0 
per cent per als homes). Això pro-
duiria un augment d’entre 24 i 52 
milions de persones desocupades 
al món, de les quals entre 10 i 22 
milions serien dones.

Des del Lobby Europeu de Dones 
(2009) no dubten a considerar el 
desastre de la crisi una responsa-
bilitat dels homes en la mesura 
que “la crisi del crèdit ha posat en 
primer terme el lloc que els homes 
ocupen en la presa de decisions, 
dels que exclouen més que mai 
les dones -i per tant a la meitat de 
la humanitat- i demostren que la 
presa de decisions segueix sent 
propietat privada dels homes, 

3 Tot i que Ingrid Palmer és més coneguda pel concepte de l’“Impost Repro-
ductiu” aquesta idea forma part d’un conjunt de 4 distorsions de mercat so-
bre la base del gènere: 1) Una major discriminació de les dones en l’accés 
als recursos, 2) que les tasques de reproducció que les dones desenvolu-
paven en totes les societats poden considerar-se com un tipus d’impost es-
pecífic de gènere; 3) que les relacions d’intercanvi entre homes i dones a la 
llar ni són equitatives ni representen una distribució eficient de recursos i 4) 
que aquesta distribució desigual desincentiva les dones i fomenta les barre-
res d’entrada de les dones a noves activitats. Palmer exigia superar aquests 
“errors de mercat” amb biaix de gènere amb més despesa pública dedicada 
especialment a la formació de dones, facilitar-los l’accés al crèdit al costat 
de canvis institucionals que potenciaran les dones.
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com ho és el món de les finances 
i els sectors econòmics privats.” 
Davant l’empoderament de les 
dones que es considera necessari 
davant la crisi, i l’oportunitat de 
fer visible una altra visió del món 
i l’economia, proposem algunes 
accions i solucions possibles:

1.- Prendre consciència de classe 
i actuar de forma col·lectiva. La 
crisi no pot significar una reta-
llada dels drets aconseguits per 
la classe treballadora en general 
i per les dones en particular. La 
crisi que vivim es produeix en 
un món on les “cadenes de la 
producció” s’han estès per tot el 
planeta, i la globalització permet 
que també el món del treball es-
tigui més connectat que mai. Si 
alguna vegada ha estat possible 
un canvi a nivell mundial, amb un 
clar protagonisme de les forces del 
treball, és ara. 

2.- Prendre consciència de gènere 
i posar gènere a la desigualtat, 
la crisi i les seves solucions. La 
crisi posa de manifest, amb tota la 
seva cruesa, la veritable magnitud 
de la desigualtat entre homes i 
dones que ja existeixen a la fase 
alcista del cicle econòmic. Des 
d’àmbits interessats se sol plan-
tejar la crisi com a “un repte i una 
oportunitat”. Nosaltres creiem 
que la crisi només representa 
un repte afegit a les dificultats 
quotidianes de les dones treba-
lladores, i ens costa trobar en la 
crisi alguna oportunitat de gènere 
que no signifiqui un canvi radical 
de l’economia i la societat. Per 
això potser l’“oportunitat” podria 
començar a materialitzar-se si 
s’iniciés la urgent inversió posant 
de fet l’economia al servei de les 
persones i les seves necessitats 
i reconeixent que és el moment 
de prendre en consideració i en 
peu d’igualtat tant les aspiracions 
com les necessitats reals d’homes 
i de dones.

Estem d’acord amb el Lobby 
Europeu de Dones en què cal 
invertir en treballs de cura i en 
responsabilitzar-se de les perso-
nes que ho necessiten, en serveis 
per a la comunitat, ensenyament, 
salut -entenent per salut també la 
sexual i reproductiva-, en anàlisis 
pressupostàries sensibles al gène-
re (“gender budgeting”); obrir la 

porta a les dones en la presa de 
decisions i posar punt final a les 
remuneracions desiguals, corregir 
els models de protecció social que 
reflecteixen pràcticament en ex-
clusiva la vida activa dels homes, 
són alguns dels mitjans que poden 
permetre les dones suportar les pi-
tjors conseqüències de la crisi. Cal 
que les dones liderin el necessari 
canvi socioeconòmic.

3.- Canviar la manera de repartir els 
treballs de cures i reproducció. Cal 
defensar un repartiment igualitari 
dels treballs fins ara assumits per 
les dones, començant per una edu-
cació tant acadèmica com social no 

sexista, que no reprodueixi les con-
cepcions patriarcals de la societat. 
D’altra banda, tant els homes com 
les dones han de tenir possibilitat 
i capacitat per harmonitzar la seva 
vida personal, familiar i laboral 
i en aquest sentit -al contrari del 
que pretén la normativa europea 
d’increment de la jornada laboral- 
s’han d’aconseguir uns horaris de 
treball que ho permetin.

4.- Empoderament de les dones i 
de les persones més febles. Per tal 
de crear una societat en la que es 
prioritzin les persones i les seves 
necessitats, cal que canviïn els 
paradigmes actuals i que augmenti 
l’autonomia i la capacitat de de-
cisió tant de les dones com de les 
persones pertanyents als col·lectius 
més febles. Per a això cal construir 
una societat més participativa, amb 
un exercici més democràtic de les 
responsabilitats polítiques i un ma-
jor control efectiu sobre aquestes.

5.- Garantir l’autonomia de totes 
les persones perquè puguin desen-
volupar-se com a ciutadans i ciu-
tadanes en una societat més demo-
cràtica, més saludable, lliure i feliç. 
Amb aquest objectiu és important 
defensar un paper actiu de les ad-
ministracions en polítiques actives 
que garanteixin un treball digne o, 
si no, un subsidi d’atur equivalent, 
i asseguri l’accés universal i públic 
als serveis bàsics (salut, educació, 
aigua, llum, transport) en un model 
social i ecològicament sostenible. 

6.- Construcció d’un món alter-
natiu. Crisis com l’actual ens 
mostren la necessitat de construir 
un model alternatiu al capitalisme 
que posi l’economia al servei de 
les persones. Les dones treballado-
res, millor que ningú, som cons-
cients de la necessitat d’aquest 
canvi que torna a posar en primer 
pla, front la crisi, la nostra antiga 
reivindicació de pa i roses... en un 
altre món possible.

Cal ressaltar l’alta 
taxa d’irregularitat de 
molts col·lectius de 
dones immigrants
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Aquest és un còmic molt especial per a la Fundació Pere Ardiaca i ho és per diversos 
motius. La vida de la Lina Ódena transcorre en un període molt complex i al mateix 
temps molt important de la història recent de Catalunya i Espanya.

Els últims cinc anys abans de la seva prematura mort, amb tan sols vint-i-cinc anys, 
recorren la instauració de la II República i el seu curt camí en temps de pau. La suble-
vació dels militars traïdors al govern legítim i l’inici de la guerra acabaran amb la seva 
vida i amb les esperances d’un poble d’aconseguir la llibertat i la justícia.

És un còmic molt especial, perquè ens parla de la lluita pels drets de les dones, per-
què retrata una època en què les joves pagaven un preu molt elevat per cada petita 
conquesta en la lluita per la igualtat. Ho és també perquè el seu compromís tenia 
molt a veure amb la lluita de classes, va ser fundadora de la Joventut Comunista de 
Catalunya (J.C.C.) i més endavant de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya 
(J.S.U.C.), va pertànyer al Comitè Executiu del Partit Comunista de Catalunya (PCC) i 
a la Internacional Comunista. 
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Patricia Da Silva
Directora de Roigesfera

Dones en el món virtual

Si bé es cert que en les darreres 
dècades i després d’anys de con-
tínues lluites les dones hem con-
querit elevades quotes d’igualtat 
formal davant els homes, en ple 
segle XXI, la situació comparativa 
entre ambdós sexes continua sense 
experimentar canvis substancials 
i encara avui dia roman la barrera 
del “sostre de vidre”, un obstacle 
invisible que es naturalitza a través 
de normes no escrites o d’una cul-
tura empresarial que impossibilita 
a les dones l’equànime desenvolu-
pament professional.

A principis de segle XX, la teòrica 
russa Alexandra Kollontay, socia-
lista revolucionària, argumentava 
que en l’evolució de la humanitat, 
les nostres avantpassades havien 
desenvolupat un paper molt més 
important del que la història de la 
ciència havia pretès, però sempre 
havien estat excloses del saber 
oficial, considerades i encasella-
des fins i tot com bruixes quan 
persistien a conèixer i experimen-
tar. Un segle més tard, la filòsofa 

Cèlia Amorós, en la seva obra 
“Hacia una crítica de la razón pa-
triarcal” (1985), va tornar a posar 
de manifest que, sota la presumpte 
universalitat, objectivitat i neutra-
litat del discurs científic, s’havia 
demostrat que, en general i fins al 
moment, les probables contribu-
cions al desenvolupament científic 
i tècnic que havien realitzat les 
dones, havien estat silenciades i 
ignorades, mentre es magnificava 
el paper dels nostres companys 
masculins.

La teoria política i social moder-
na va establir una clara distinció 
entre l’esfera pública, tant a nivell 
simbòlic com material, que era 
la parcel·la reservada als homes, 
de la que s’excloïa les dones, 
de l’esfera privada o domèstica, 
reservada per a les dones a temps 
complet. Ambdues esferes es van 
constituir com a símbols contrapo-
sats i mentre la pública era l’esfera 
de la universalitat, la imparcialitat, 
la ciència, la tècnica, el dret, la 
política, la moral, i estava regida 

per la raó; la privada o domèstica, 
es va caracteritzar de forma con-
traposada com l’àmbit del que era 
particular, la parcialitat, la natura, 
els afectes i les passions, és a dir, 
la irracionalitat.

En aquest empobridor context, 
el món virtual va sorgir com una 
nova possibilitat, un nou espai, 
més enllà de l’antic binomi públic/
privat, on els sexes podien quedar 
situats en un segon plànol i les 
persones es podien alliberar de 
les rígides estructures conductistes 
sobre una masculinitat o una femi-
nitat clarament alienants.

Va ser la britànica Sadie Plant, la 
primera que va encunyar el terme 
“Ciberfeminisme” que defensava 

Patrícia da Silva ens fa partíceps dels seus dubtes sobre la utilitat 
del ciberfeminisme; difícil de controlar i excessivament selectiu, per 
l’avantatge del món “occidental”, que disposa d’un desproporcionat 
nombre d’usuaris, sobre els “altres” mons.
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que la realitat virtual del ciberes-
pai podia acabar finalment amb la 
visió del món i la realitat material 
construïda per un ordre patriarcal, 
on les dones eren enteses com una 
versió deficient d’una realitat mas-
culinitzada, que no havien tingut 
mai l’oportunitat d’accedir als 
sistemes de poder polític, tecno-
lògic, econòmic, social i cultural. 
Però en el nou ordre tecnològic 
i cultural, la dona té un lloc ben 
definit. 

El ciberfeminisme es va iniciar a 
mitjans de la dècada dels anys 80 
com un activisme feminista que 
es desenvoluparà en el ciberespai, 
que es desmarca del feminisme 
que es va iniciar als anys 60, en 
resposta als plantejaments pessi-
mistes dels anys 80 sobre la pre-
sumpta naturalesa masculina de la 
tecnologia. Sadie Plant va qües-
tionar la tecnofòbia que mostrava 
una part important del feminisme 
tradicional, que va provocar la 

desconfiança entre el moviment 
feminista clàssic i el ciberfeminis-
me. L’excessiva valoració del fet 
“natural” per part d’algunes ten-
dències feministes i el recel cap a 
les màquines a causa d’un possible 
ús pervers de les mateixes, va fer 
augmentar el perill a què es pro-
duís una bretxa digital insalvable. 
De fet, la sociòloga australiana 
Judy Wajcman, catedràtica de la 
Universitat Nacional d’Austràlia i 
professora de l’Institut d’Internet 
d’Oxford i de la London School of 
Economics, va posar de manifest 
en el seu llibre “Tecnofeminisme” 
que “la tecnologia segueix estant 

dominada pels homes”, i les dones 
juguem només un paper passiu. 

El  peri l l  que es  produeixi 
l’anomenada bretxa digital no es 
constata només entre els homes i 
les dones. Les diferències socio-
econòmiques, no només entre 
classes socials, si no també entre 
territoris són variables insupera-
bles. Pippa Norris, en el seu llibre 
“Digital divide. Civil engagement, 
information poverty and the Inter-
net world wide”, va tractar aquest 
fenomen i el va classificar en tres 
tipus diferents: la bretxa global 
(entre diferents països), la bretxa 
social (entre les diferents classes 
socials) i la bretxa democràtica 
(entre els/les que participen i els/
les que no participen dels assump-
tes públics en línia). Segons un 
informe d’Internet World Stats, 
actualitzat l’any 2005, dels 985 
milions d’internautes connectats, 
gairebé el 70% viu als països in-
dustrialitzats, on resideix el 15% 
de la població mundial. Així, men-
tre que Europa i els Estats Units 
sumen uns 500 milions d’usuaris i 
usuàries, en tot el continent Africà 
només hi ha 4 milions. Dades del 
2006 de la Unió Internacional de 
Telecomunicacions mostren, per 
una banda, que mentre el 58.6% 
dels habitants dels països desen-
volupats tenien accés a Internet, 
per altra, als països en via de 

desenvolupament amb prou feines 
el 10.2% dels habitants té accés 
a aquesta tecnologia. Aquestes 
diferències econòmiques es ma-
nifesten així mateix entre homes 
i dones, paral·lelament a les “bre-
txes” de sempre com són l’accés 
a la sanitat, a l’educació, la fam, 
la pobresa...

Per aquest motiu, el desenvo-
lupament de la Xarxa i el Món 
Virtual va permetre relativitzar 
els aspectes de gènere en contra 
de l’essencialisme, tal i com 
apuntava la biòloga i filòsofa nord-
americana Donna Haraway, l’any 
1985 quan va publicar l’assaig 
“Manifesto for Cyborgs”, que pica 
l’ullet al “Manifest Comunista” 
de Karl Marx, un llibre que va 
recuperar la figura fonamental del 
“Cyborg” com una nova entitat 
ontològica, que no era ni humana, 
ni màquina, ni home, ni dona, i que 
desmantellava, per tant, les velles 
categories dicotòmiques que fun-

cionaven al món occidental. En 
paraules de l’autora, “Fins ara, la 
personificació femenina sembla-
va ser quelcom donat, orgànic, 
necessari; i l’expressió del que 
és femení semblava significar el 
disposar d’habilitats maternals, en 
sentit estricte o metafòric. Només 
si estem fora de lloc aconseguirem 
un plaer intens amb les màquines 
i, llavors, amb l’excusa de que al 
cap i a la fi es tracta d’una acti-
vitat orgànica, finalment podrem 
apropiar-nos les màquines per les 
dones”. Casualment, és també du-
rant aquests anys quan en Richard 
Stallman, referència del moviment 

Alexandra Kollontay

Serà capaç Internet 
de transformar les 

formes convencionals 
d’activisme 

democràtic?

La Xarxa i el Món 
Virtual va permetre 

relativitzar els aspectos 
de gènere en contra 
de l’essencialisme
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del Software Lliure, va desenvolu-
par el projecte GNU/Linux. 

A principis dels anys noranta van 
sorgir diversos corrents ciberfemi-
nistes. A Austràlia, un grup de qua-
tre artistes van crear l’associació 
VNS (Venus) Matrix, que buscava 
explorar la construcció de l’espai 
social, d’identitat i de sexualitat en 
el ciberespai. Aquest col·lectiu va 
constatar que la tècnica no només 
no havia canviat els estereotips 
de gènere, sinó que reproduïa a 

la Xarxa l’estructura patriarcal de 
dominació de la dona. VNS Matrix 
es va convertir en un símbol del que 
es va denominar “ciberfeminisme 
radical” davant el “ciberfeminisme 
conservador” que es situava en el 
corrent liderat pel grup europeu 
OBS (Old Boys Network). A les 
dues categories que va desenvo-
lupar Alex Gallowey resulta fona-
mental afegir una tercera tendència 
que es denomina “ciberfeminisme 
social”, que es desenvolupa en 
paral·lel als treballs de VNS Matrix 
i d’OBS, que s’entrellaça amb els 
moviments antiglobalització i amb 
grups d’activistes en defensa dels 
drets humans, que estableix ponts 
entre aquests moviments i els mo-
viments feministes i va proclamar 
l’ús estratègic de les noves tecno-
logies i l’espai virtual en la nova 
transformació social. Autores com 
Faith Wilding van establir vincles 
d’unió vital entre els moviments 
ciberfeministes sorgits de la con-
nexió entre el món de l’art i el 
feminisme amb el ciberfeminisme 
social, i van plantejar la necessitat 
de la intervenció política més enllà 
de les formes.

En aquest sentit, a Nova York i a 
Londres, algunes organitzacions 
en defensa dels Drets Humans, 
grups ecologistes i feministes 
van començar a construir les pri-
meres xarxes socials a Internet a 
partir de “servidors alternatius” i 
un grup de dones van promoure, 
des de la perspectiva de gènere, 
l’ús estratègic d’aquestes xarxes 
socials electròniques. L’any 1993, 
l’Associació per al Progrés de 
les Comunicacions va impulsar 
la creació del grup apc-dones 
amb la filosofia d’utilitzar les 
noves tecnologies per a fomentar 
“l’emponderament” (empower-
ment) de les dones al món. En 
aquest sentit, la celebració de la 
IV Conferència Mundial de Dones 
va plantejar per primera vegada la 
comunicació com un dret humà 
fonamental que s’havia de de-
fensar per aconseguir la igualtat 
de drets. 

L’estat espanyol es va sumar al 
moviment ciberfeminista l’agost 
del 1997 amb la creació del portal 
Dones en Xarxa amb l’objectiu 
de crear un punt de trobada a 
Internet que facilités l’intercanvi 
d’informació, estratègies i contac-
tes entre grups de dones i altres 
grups d’arreu del món. Aquesta 
xarxa però no admetia pàgines 

web de dones amb fort component 
ideològic. 

La ràpida explosió d’Internet va 
provocar una intensa especulació 
per l’impacte que suposaria sobre 
l’economia, la societat i la polí-
tica. Moltes persones esperaven 
que Internet es convertís en una 
nova força potent capaç de trans-
formar els models existents de 
desigualtat social, en consolidar 
la unió entre les persones i els 
seus representants, i facilitar no-

ves formes de compromís públic 
per al desenvolupament d’una 
societat cívica global. ¿Però serà 
capaç Internet de transformar les 
formes convencionals d’activisme 
democràtic, o servirà només per 
reforçar les diferències existents 
entre la tecnologia dels rics i dels 
pobres? ¿Anivellarà el terreny 
de joc per a les societats que es 
s’estan desenvolupant, o en comp-
tes d’això consolidarà les avantat-
ges d’economies post-industrials? 
¿Els partits, grups d’interès, i els 
governs utilitzaran la xarxa per 
animar la participació interactiva, 
o la tecnologia serà utilitzada com 
un altra forma de diferenciar i so-
tmetre les comunicacions?

Malgrat els espais aconseguits a 
Internet, encara queda un llarg 
camí que recórrer per deixar la 
nostra impremta en aquest món 
apassionant, i trencar definitiva-
ment amb la profunda posició 
masclista en relació a les no-
ves tecnologies, amb l’objectiu 
d’assolir la desitjada igualtat, no 
només entre homes i dones, si no 
també entre classes socials.

Però en el nou ordre 
tecnològic i cultural, 

la dona té un lloc 
ben definit

La IV Conferència 
Mundial de Dones va 

plantejar la comunicació 
com un dret humà

Ilustración del manifiesto ciborg de 
Donna Haraway (Lisa Foo, 1991)
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Mirta Núñez Díaz-Balart
Profesora titular en el Departament d’Història de la Comunicació Social.

Universitat Complutense de Madrid

El gran salt enrere: la dona
i la repressió franquista

La divisió per gèneres de la re-
pressió pot dificultar la seva entesa 
com a una política de conjunt, 
destinada a aquest ens social que 
havia fet realitat els somnis de 
segles, durant la Segona Repúbli-
ca. La dona acabava de sortir a la 
vida social, la seva participació en 
la vida política encara era escassa 
però intensa, i els càrrecs públics 

que exercien ressaltaven per la 
seva novetat. No és que quantita-
tivament hi hagués tants càrrecs 
públics femenins ni tantes líders, 
sinó que la seva presència en els 
mitjans era un referent, un model, 
de la nova situació femenina.

Aquesta nova dona comporta, sens 
dubte, un altre model de família 
que recomponia la relació home-
dona però, també, la de pares i 
fills. Aquest nou ordre familiar 
tenia una incidència en la societat. 
Si es reclamava a la dona al treball 
assalariat per a la seva indepen-
dència, eren necessaris centres on 
s’atengués en hores laborals els 
nens i s’alleugés col·lectivament 
el treball domèstic. Aquesta dona 
havia trastocat un ordre de se-
gles que, a més, era el beneït per 
l’Església Catòlica, que havia 
compartit el poder de l’Estat du-
rant segles. La dreta, convertida 
massivament en ultradreta, des-
prés del triomf del Front Popular 
el 16 de febrer del 1936, troba en 
aquesta dona un dels elements 
claus que ha de destruir, destruint 
la seva reputació i enllotant-la en 
la supervivència.

No només es tractava que havia 
canviat la legislació i l’aparell 

de govern, per primera vegada, 
democràtic. A la base de la socie-
tat, la dona s’havia incorporat a 
la política militant. Comunistes, 
socialistes i republicanes tenien 
a les seves files joves lliurades a 
la causa del canvi social: tenien 
idees. En molts casos es produïa 
contra la incomprensió dels seus 
propis pares que no entenien que 
tinguessin altres expectatives, a 
més del matrimoni. Eren joves 
i feien efectiva la transformació 
des dels seus llocs de treball, com 
cosidores, en el cas de la Rosario 
Sánchez Mora (“La dinamite-
ra”), o com les cobradores dels 
tramvies, d’algunes de les Tretze 
Roses.

Mirta Núñez analitza en aquest article com la repressió franquista 
va intentar acabar amb la “nova dona” que tantes transformacions 
havia viscut i liderat amb cinc anys. L’autora ens explica quin va ser 
el paper de la dona durant la República i com va ser castigada i 
reprimida durant anys i com la dona va esdevenir l’encarregada de 
mantenir viva la memòria històrica.

Les dones de, les 
filles i germanes de, 
van ser víctimes de 

xantatge i vexades, de 
paraula i d’obra
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cada racó, amb una violència que 
es va veure beneïda per l’Església 
Catòlica. 

Des de la zona ocupada durant la 
guerra i després del triomf militar, 
es va construir un Estat, reim-
plantant les doctrines de sempre 
i el seu exercici, com si res no 
hagués passat (aquí tenim una de 
les raons de la voluntat dretana de 
l’amnèsia). 

Per a cada racó d’Espanya hi va 
haver un programa de reeducació 
massiva, institucional, per a una 
població civil on la dona tenia 
un paper de protagonista. Per a 
ella s’estableix un catecisme de 
normes que evidenciï les noves 
idees imposades. Se’ls diu: “com 
que no voleu complir la vostra 
missió històrica, us en mostrarem 
les conseqüències.Vosaltres us 
creieu les dones modernes i no 
teniu ni pudor, ni prudència. Us 
farem constatable la feblesa de 
la vostra posició, sense protec-
ció masculina. No importa que 
algunes sigueu mares, perquè per 
a vosaltres això és una qüestió 
secundària. Els vostres fills en 
patiran les conseqüències”. 

Les dones esquitxaran els paquets 
dels executats i dels assassinats. 

Les idees els portaven a proposar 
una relació més horitzontal amb 
les seves parelles, a intentar un 
control de la natalitat quan no 
existien encara mitjans eficaços, a 
plantejar la insubordinació davant 
d’una societat que tradicionalment 
els havia sotmès a la postergació 
i a la invisibilitat social. Aquesta 
era la revolució que brolla de baix 
a dalt, a la República. 

El cop militar del juliol del 1936 
tenia en la destrucció d’aquest 
canvi un dels seus objectius. La 
punta de llança es dirigia a aquesta 
estructura social, política i econò-
mica que havia passat de mans, 
per primera vegada. Però també, 
la revolució lenta, pacífica que 
modificava els costums i l’acció 
dels actors socials, donant-li pro-
tagonisme i comandament als que 
tradicionalment mai no l’havien 
tingut: la dona i les classes treba-
lladores. 

Tant es va construir en cinc anys, 
que calia afanyar-se a tirar-ho a 
terra! Un cop sec a la templa, el 
cop de gràcia a la cèrvix o un tall 
que dessagnés vertiginosament els 
canvis i els somnis. Els militars 
insurrectes, els seus companys 
internacionals i els seus adeptes al 
país, van procedir a dinamitar-ho a 

Les cinc dones assassinades al 
poble de Dueñas, a Palència; les 
de Grazalema a Cadis o a Can-
deleda (Àvila), delaten com es va 
rentar amb sang, les manifesta-
cions públiques del canvi femení 
a la República. En Josep Subirats 
relata l’execució de 21 republi-
cans, entre ells una dona, l’Elisa 
Cardona Ollé. La jove de 21 anys, 
en ser lliurada aquella matinada a 
l’escamot d’execució, no va voler 
posar-se l’abric perquè l’aprofités 
la seva germana. 

No obstant això, l’acció massiva 
es desenvolupava en silenci. Les 
dones de, les filles i germanes de, es 
van veure apallissades, insultades, 
van ser víctimes de xantatge i vexa-

des, de paraula i d’obra. Castigades 
no només pel que poguessin pensar 
o haver fet, sinó també pel càstig 
indirecte i suplementari a l’home, 
al pare, al company. 

Després d’aquella cura de cavall 
que van ser els anys quaranta, no 
és d’estranyar que la dona fos l’eix 
central en el manteniment de la 
memòria però, al seu torn, de la 
desmemòria. En moltes famílies, 
el silenci sobre els fets s’imposava 
des de la taula fins al llit. En 
l’operació d’ablació d’aquesta 
part de la matèria grisa, la mare 
era novament central: la que podia 
xiuxiuejar el que havia passat i 
transmetre a les noves genera-
cions o extirpar-ho per sempre. 
Així hem arribat al nostre avui, 
en què les dificultats d’il·luminar 
la memòria encara representen la 
lluita per l’evident.

La dona va ser 
l’eix central en el 

manteniment de la 
memòria però, al seu 

torn, de la desmemòria
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la circumscripció de Barcelona. 
Va morir el 21 de març de l’any 
2000.

www.presodelescorts.org

Obrera tèxtil de la famosa fàbrica 
de la Sedeta, al barri barceloní de 
Gràcia, Isabel Vicente va ingres-
sar a la presó franquista de les 
Corts en febrer de 1940 amb Ma-

ría González, Maria Domènech 
i les germanes Teresa i María 
Hernández. Tenia vint anys i ha-
via participat en la primera xarxa 
clandestina del PSUC després del 
final de la guerra. Condemnada 
a dotze de presó, romandria a les 
Corts fins a 1947.

El 1968 va participar 
en la fundació del 
comitè d’ajuda a 

presos “Solidaritat”

En saber de les moltes 
baixes que hi havia al 
front, va decidir anar a 

lluitar a les trinxeres

Biografies

ISABEL VICENTE GARCÍA

MANOLA RODRÍGUEz LázARO

Àrea d’Història FPA

Àrea d’Història FPA

Reincorporada al treball militant 
i detinguda diverses vegades, 
tornaria novament a les Corts, ja 
per temporades més curtes: una 
d’elles el 1951, per la seva parti-
cipació sindical en la popular vaga 
de tramvies de Barcelona. El seu 
últim ingrés va tenir lloc el 1958. 
En aquells dies com que la presó 
de les Corts ja havia estat desman-
tellada, Isabel va ser enviada per 
a un pavelló habilitat per a dones 
en la Presó Model d’homes, quan 
encara no existia la presó de la 
Trinitat.

El 1968 va participar en la fun-
dació del comitè d’ajuda a presos 
“Solidaritat”, i alguns anys des-
prés a l’Associació Catalana d’Ex-
presos. A les eleccions generals de 
1977 fou candidata del PSUC per 

Va néixer a Bilbao el 30 de se-
tembre del 1917. Filla de pare 
obrer anarquista i mare burgesa, 
era la més gran de 8 germans. 
Es va traslladar a Barcelona 
el 1925 juntament amb la seva 
família, ja que el seu pare estava 
perseguit per les seves idees po-
lítiques. Va començar a treballar 
als 14 anys en una fàbrica tèxtil, 
però el 1932, un cop instaurada 
la República, van anar a viure 
a Madrid.

El 1936 va ingressar a la Juven-
tud Socialista Unificada (JSU) i 
ben aviat va acceptar càrrecs de 

responsabilitat en l’organització 
però, en saber de les moltes baixes 
que hi havia al front, va decidir, 
juntament amb altres companyes, 

anar a lluitar a les trinxeres. Allà 
hi va romandre durant tres mesos, 
per després passar a la rereguarda. 
El 29 de març del 1939, va arribar 

a Alacant amb el seu company 
i amb un embaràs molt avançat. 
Volia sortir d’Espanya en els 
vaixells anglesos que mai van 
arribar a port. Va ser detinguda 
i al cap de cinc dies va néixer a 
la presó el seu primer fill.

El caos d’Alacant en els primers 
dies d’abril era indescriptible, de 
tal manera que els feixistes van 
deixar moltes d’aquelles dones 
en llibertat amb l’ordre explí-
cita que tornessin al seu lloc 
d’origen. La Manola sabia que 
això era una trampa i que quan 
tornés a Madrid la detindrien 
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per les tasques desenvolupades 
durant la guerra, per la qual cosa 
es va dirigir a Barcelona després 
d’un llarg periple per camps 
de concentració buscant el seu 
company.

Quan va arribar a Barcelona va 
estar dos anys amagada al barri 
de Can Baró, a l’empara d’una 
família amiga. En aparèixer el 
seu company, es van casar per 
poder tenir dret als 2 pots de llet 
per fill que donava el capellà de 
l’església del barri. Durant els 
primers anys van passar moltes 
vicissituds amb treballs preca-
ris, fins que al final dels anys 
cinquanta van llogar una caseta 
a la Rambla del Carmel, on va 

¡Mujer!

¿Por qué permaneces, mujer,
en tu situación pasiva?
¿Por qué no chillas y gritas?
¿Por qué no saltas y brincas?
¿Por qué contra Goliat
tus piedras certeras no tiras, 
para romper la cabeza
a los que la cierran y blindan?
¿Por qué, por qué, por qué…?
¡No olvides nunca ese día,
en que tus cadenas sueltes
y rompas todas tus bridas,
despertando a aquellos
que sus cabezas cierran
  / y blindan!
¡Pulveriza ese metal…
Mujer, camina!

Manola Rodríguez
(agosto 1988)

viure fins que va morir el setembre 
del 2009.

La Manola va ingressar al Partit 
Comunista i va treballar en la 
clandestinitat. Quan van detenir 
un dels seus fills i el van tancar a 
la presó Model de Barcelona, la 
Manola aprofitava les visites per 
passar als presos polítics diners, 
que li feia arribar el seu enllaç 
Manuel Vázquez Montalbán. Du-
rant la vaga de miners del 1962, la 
Manola també va fer d’enllaç amb 
els asturians per proporcionar-los 
els diners procedents de les ajudes 
internacionals, acollint-los a casa 
seva i fent-los passar per turistes. 
Un cop legalitzat el PSUC, va se-
guir militant-hi fins al 1981, data 
en què es va produir la ruptura dels 
comunistes catalans i es va fundar 
el Partit dels i les Comunistes de 
Catalunya (PCC), partit del qual 
va ser fundadora i membre del 
seu Comitè Central fins al dia de 
la seva mort el 24 de setembre 
del 2009. 

El 1997 va fundar, juntament 
amb altres dones lluitadores, 
l’Associació “Dones del 36”, des 
de la qual va treballar de forma 
col·lectiva per poder transmetre a 
les noves generacions els valors 
de la pau i la llibertat, així com el 
coneixement de les experiències 

viscudes per totes elles durant 
els llargs anys del franquisme. 

L’any 2001 va rebre la Medalla 
Francesc Macià de la Genera-
litat de Catalunya per la seva 
trajectòria política i sindical. La 
Manola va ser, i seguirà sent, 
exemple de la lluita per un món 
més digne per a homes i dones 
i de fermesa revolucionària da-
vant del sistema opressor de la 
classe obrera.






