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25 de 
novembre 
D í a i n t e r n a c i o n a l 
contra la violència de 
gènere.
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PERQUÈ 
AFILIAR-SE? EN DEFENSA DELS 

TEUS DRETS. 

Q u a l s e v o l 
t r e b a l l a d o r a o 
t reba l lador que 
vulgui participar a 
l a p u b l i c a c i ó , 
n o m é s s ’ h a d e 
posar en contacte 
amb nosaltres.
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E D I T O R I A L  

Les companyes de la cos Emergia Terrassa-Barcelona, hem volgut fer homenatge amb 
un ítem especial de 25 de novembre. Som molt conscients de que el mon a de canviar. 
Hem de prendre partit de la situació en la que s’en envolta i et necessitem a tú. 
Necessitem que siguem totes conscients i que ens ajudis.  
Hem plorat molt durant aquest dies de treball. Ens ha costat moltíssim escriure línia i fer 
treball de recerca per donar veu a moltes i moltes dones. Ens hem tret el cor per 
demostrar una vegada mes que no esteu soles. Som companyes sorores, fortes i 
lluitadores.  

S’ens esgoten les paraules i surten les llàgrimes. I es que les papallones mes boniques  
es salven exhibint-se. Us deixem un petit poema, per commemorar aquest día. Esperem 
que us agradi.  

Contra la seva violència, organitzem la resistència.  

Parlem de la violació. 
Sí, parlem una miqueta de la violació.  
Parlem de dones que apareixen mortes en borses de consorci. 
Parlem de dones que desapareixen de les seves cases, escoles, carrers i apareixen en 
complexos entramats de prostitució imposada. 
Parlem de sortir al carrer i mirar per a baix que no ens importa la cartera o el cel·lular.  
Que de l'altre costat del món hi hagi dones; que estan prenent les armes per treure's els 
vels. 
Que encara hi hagi milers i milions de dones que no troben sentit a les seves vides si no 
és amb un altre, per a un altre, des d'un altre.  
Aprenem a conviure amb ser mirades, desitjades en veu alta i moltes vegades tocades.  
Però és el terror al fet que ens 
violin el que ens fa apurar el pas 
al carrer, tenir el cel·lular a mà, 
saber sempre quin és la millor 
via de fuita.  
La casa ja no és segura.  
El cos ja no és sagrat. 
    
    
  Anònima.  
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25 de novembre i la seva 
història. No oblidem! 
Dia Internacional contra la Violència vers les dones va ser aprovat per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides a la seva resolució 50/134 el 17 de 
desembre de 1999, i se celebra anualment cada 25 de novembre, en memòria de 
les germanes Mirabal.
Les germanes Mirabal eren tres opositores al règim del dictador dominicà Trujillo. 
El 25 de novembre de 1960, quan es traslladaven a veure els seus marits a la 
presó on els tenien reclosos pel seu activisme polític, agents de Trujillo van 
provocar un accident mortal. Es deien Patria, Minerva i Maria Teresa, havien 
nascut a la regió de Cibas, a la República Dominicana, eren filles d'Enrique 
Mirabal i Maria Mercedes Reyes (Chea) i tenien 36, 33 i 25 anys respectivament.
En homenatge d'aquestes tres dones lluitadores, el 19 d'octubre de 1999, les 
Nacions Unides van instituir el Dia internacional per a l'eliminació de la violència 
contra les dones a proposta de la República Dominicana i amb el suport de 60 
països.
Les germanes eren quatre: Minerva i Maria Teresa, les més activistes; i Patria i 
Dedé, menys implicades en la lluita política. Les dues primeres van ser posades a 
la presó juntament amb els marits, acusades de pertinença al Moviment 
Revolucionari 14 de Juny, moviment clandestí contrari al règim de Trujillo. Elles de 
seguida van sortir-ne, i ràpidament van implicar-se en l'enderrocament del règim, 
moment en què s'hi afegeix la tercera germana, Patria. Se les coneixia dins de 
l'agrupació com Les Papallones i de seguida van encapçalar-la, en especial 
Minerva, implicant-se en la planificació de les guerrilles per acabar amb la 
dictadura.
Va ser per això que Trujillo va ordenar el seu brutal assassinat a uns sicaris 
simulant un accident de cotxe, encàrrec que es va dur a terme el 25 de novembre 
de 1960. Malgrat que el dictador se sentís satisfet d'eliminar-les del mapa, això va 
produir un efecte contrari en la població, que va enfortir el seu rebuig cap a la 
dictadura. Les figures de les germanes Mirabal i els seus ideals van guanyar més 
notorietat i això va propiciar que el dictador fos assassinat el maig del 1961, fet 
que va acabar amb el seu règim. Els sicaris de les germanes Mirabal van ser 
jutjats a mitjans del 1962.
El cas de les germanes Mirabal és un exemple de terrorisme d'estat i de violència 
contra les dones. Però, a més, és una mostra de lluita política antisistema 
desenvolupada per dones.

Font: Viquipèdia L’enciclopèdia lliure
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Les següents pagines poden ferir la seva sensibilitat. Però girar 
la mirada no evitará que res canviï. 

Des de la Cos Emergia Terrassa-Barcelona hem decidit fer visibles 
les dones assassinades per violència de gènere, per que no son un 
número. Son dones amb nom cognoms i família.  
Darrera de cada nom hi han famílies destruïdes per culpa de la 
violència de genere. Les xifres parlen per si soles, però si 
aquestes xifres van acompanyades del nom, pot ser te n’adonis 
conte que ens estan assassinant. #CUENTALO  Us ho explicarem 
nosaltres, per que elles no poden.  

S’ha treballat amb molta cura degut a la sensibilitat que aquest 
tema comporta, aquestes xifres son d’aquest any 2018. Hem volgut 
incloure als menuts i adults orfes, dones que no son contemplades 
oficialment per no ser parella sentimental i homes, que també son 
víctimes d'aquesta lacra que ens envolta, os volem transmetre la 
duresa que em patit durant l'elaboració d'aquest Ítem Especial 
25-N. 
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1. 1-01-2018. Diana Q. (A Coruña). Desapareguda a l'any 2016, però és comptabilitzada 
com la primera víctima del 2018 al trobar el seu cos oficialment l'1-01-2018. El seu 
assassí havia estat acusat de violació anteriorment, i va intentar segrestar a altre víctima 
sense èxit. (OFICIAL).

2. 10-01-2018. Cris Mairi P.F. (Madrid). Va aparèixer ofegada en un llac amb un cop al cap i 
marques d'estrangulament, no està comptabilitzada com a violència de gènere per manca 
de proves. Algú campa lliurement. (NO OFICIAL).

3. 19-01-2018. Jennifer H.S. (Santa Creu de Tenerife). Apunyalada per la seva parella, 11 
dies abans d'assassinar-la va estat denunciar. (OFICIAL).

4. 26-01-2108. Laura Elizabeth S.M. (Madrid). Un home la va tirar per la finestra causant-li la 
mort per traumatisme.  (OFICIAL).

5. 29-01-2018.  Celia R.A. (Toledo). Enverinada per el seu marit. (OFICIAL).
6. 04-02-2018. M Pilar C.L. (Granada). Assassinada a cops de martell pel seu marit. 

(OFICIAL).
7. 12-02-2018. M Adela F.M. (Màlaga). Apunyalada 30 cops per la seva parella, tenia 6 

denuncies anteriors de parelles anteriors.  (OFICIAL).
8. 07-03-18. M PAZ F.B. (Astùries). Troben el seu cos desprès de desaparèixer el 13 de 

febrer, posteriorment es detingut la persona amb qui mantenia una relació. (OFICIAL).
9. 27-03-2018. (Castelló). Assassinat d'un home a mans del seu ex-gendre per defensar a la 

seva neta d'una agressió sexual, la ex-parella del assassí es trobava refugiada sota ordre 
d’allunyament.

10. 24-03-18. Dolores V.S. (Toledo). Atropellament intencionat pel seu marit, es troba el cos a 
la cuneta (OFICIAL).

11. 30-03-18. Carmen O.S. (Almeria). Assassinada per asfixia per la seva parella. Deixa orfe 
una filla menor. (OFICIAL).

12. 09-04-2018. Patricia Z.P. (Girona). Apunyalada pel seu marit en tràmits de separació 
davant dels seus fills, 1 menor de 10 anys una de 17 i un fill del seu assassí de 22 anys 
que és va criar amb ella. (OFICIAL).

13. 11-04-2018. Doris V.A. (Múrcia) Apunyalada per la seva parella, deixa orfes a 2 filles de 
20 i 18 anys i un fill de 15 anys. Al Colòmbia, els paramilitars  li van assassinar 2 fills 
petits.  (OFICIAL)

14. 20-04-2018. M Jose B.J. (Vitòria). Degollada per la seva parella, deixa orfes 1 fill i 1 filla 
de 9 i 11 anys. (OFICIAL).

15. 20-04-2018. Florentina (Vitòria). Apunyalada pel gendre, es la mare del cas anterior. (NO 
OFICIAL). No suma al llistat de violència de gènere per no se la parella si no la sogre, 
clarament un cas de violència masclista.

16. 04-06-2018. Andrei 9 anys. (Almeria) Apunyalat pel seu pare per torturar a la mare a la 
que també maltractava, no suma a la llista de violència de gènere perquè es un nen.

17. 29-04-2018. Sílvia P.M. (Burgos). Assassinada per la seva parella després d'una brutal 
pallissa enmig del carrer (OFICIAL).

18. 03-05-2018. Letícia R.A. (Zamora). Assassinada per un menor de 17 anys desprès de 
resistir-se a ser violada. (NO OFICIAL). Al no ser parella no suma en violència de gènere, 
clarament un cas d'assassinat masclista.

19. 10-05-2018. M Mar C. C. (Granada). Assassinada pel seu nuvi per un tret al cap amb una 
escopeta. (OFICIAL).

20. 04-06-2108 Laia 13 anys (Vilanova i la Geltrú).Apunyalada pel seu veí, com es una 
agressió sexual no la contemplen con a violència de gènere.

21. 04-06-2018. Vanessa S. P. (Fuerteventura). Assassinada a cops al cap pel seu cosí. Com 
va haver agressió sexual no suma a violència de gènere si no com agressió sexual. 
Clarament un assassinat masclista (NO OFICIAL).
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22. 04-06-2018. Ana Belen (Albacete). Assassinada pel seu ex-cunyat a punyalades al no 
trobar a la ex-dona que estava sota protecció al Institut de la dona. Al no ser la parella no 
la inclouen com violència de gènere Clarament un assassinat masclista (NO OFICIAL).

23. 08-06-2018. M Soledad A.R. (Les Palmes de G.C.). Assassinada per deflagració de gas 
desprès de que el seu marit l'hagués apunyalat. Deixa orfes a 3 fills dels quals 2 son 
menors. (OFICIAL).

24. 17-06-2018. Josefa M. U. (Granada). Assassinada pel seu marit per 2 trets, 1 al cap i altre 
al tòrax. Deixa orfes a 3 fills dels quals 1 es menor. (OFICIAL).

25. 18-06-2018. Francisca de J.P.I (Badalona). Assassinada per asfíxia per la seva parella. 
(OFICIAL).

26. 18-06-2018. M Magdalena M. A. (Pontevedra). Assassinada pel seu marit, en tràmits de 
separació. (OFICIAL).

27.  25-06-2018. Raquel D. P. (Saragossa). Estrangulada per la seva parella. Deixa orfe una 
filla de 9 anys. (OFICIAL).

28. 05-07-2018. Martha A. De A. (Madrid). Estrangulada amb un cable per la seva parella 
desprès de propinar-li una pallissa i la va penjar del sostre. (OFICIAL).

29. 06-07-2018. M Isabel F.A. (Astúries). Degollada pel seu marit. (OFICIAL).
30. 07-07-2018. Cristina M. L. (Huelva). Apunyalada per la seva ex-parella que es va saltar la 

ordre d'allunyament en vigor. Encara es troba en cerca i captura. Deixa orfes 2 filles de 2 i 
3 anys. (OFICIAL).

31. 09-07-2018. Ali L. (Madrid). Assassinada a cops per la seva parella en un cèntrica plaça 
del poble. (OFICIAL).

32. 16-07-2018. Paula T. M. (Tenerife). Estrangulada pel seu marit juntament amb les 2 filles. 
Posteriorment va simular un suïcidi. Queda orfe un nen de 12 anys. (NO OFICIAL) Degut 
a que està en secret de sumari pendent d’esclarir.

33. 16-07-2018. Paula R. M. (Tenerife) 2 anys. Asfixiada per el seu pare, no surt al llistat de 
violència de gènere perquè no era parella. (NO OFICIAL).

34. 16-07-2018. Miranda R. M. (Tenerife) 5 anys. Asfixiada per el seu pare, no surt al llistat de 
violència de gènere perquè no era parella. (NO OFICIAL).

35. 18-07-2018. M. Judit M. A. (A Coruña). Degollada pel seu marit (OFICIAL).
36. 24-07-2018. M. Isabel A.L. (León). Assassinada per la seva ex-parella a trets, estaven en 

tràmits de separació. Deixa orfes 2 fills. (OFICIAL).
37. 06-08-2018. M Paz M. (Barcelona). Apunyalada pel seu marit. (OFICIAL).
38. 4-08-2018. Leyre G. J. (Granada) Apunyalada per la seva parella. Deixa orfe una filla de 2 

anys. (OFICIAL).
39. 19-08-2018. Ana Belén V. O. (A Coruña). Assassinada per 2 trets per l'esquena pel seu 

ex-marit davant dels sus fills de 27 i 23 anys, estaven en tràmits de divorci. (OFICIAL).
40. 23-08-2018. Estela I. (Barcelona). Apunyalada pel seu nuvi. (OFICIAL).
41. 25-08-2018. Natàlia B. (Pamplona) Assassinada per la seva parella a cops de puny, ell 

tenia antecedents per altres agressions, serà jutjat per homicidi no per assassinat perquè 
la víctima anava en estat d'embriaguesa. (OFICIAL).

42. 27-08-2018. Ivanka P. (Alacant). Estrangulada per la seva parella. (OFICIAL)
43. 06-09-2018. Dolores M. H. (Saragossa). Apunyalada pel seu marit. Assassina també a la 

seva mare i deixa orfes 2 filles adultes. (OFICIAL).
44. 06-09-2018. M.M.G. (Saragossa). Assassina a la seva mare a cops i desprès a la seva 

dona (Cas anterior) (NO OFICIAL).
45. 08-09-2018. Eva B. F. (Castelló). Assassinada per la seva parella, amb antecedents 

violents que encara es troba fugit. Deixa orfe un fill menor. (OFICIAL).
46. 08-09-2018. Yésica M. (Astúries). Degollada pel seu marit davant dels seus fills de 5 i 7 

anys. (OFICIAL).
47. 09-09-2018. Jhoester L. (Madrid). Apunyalada 5 cops pel seu nuvi quan ella el deixa en 

assabentar-se que està casat. Deixa orfe una filla de 2 anys a República Dominicana 
(OFICIAL).
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48. 15-09-2018. Anònima (Girona). Assassinada pel seu marit a cops amb un bat de beisbol. 
(OFICIAL).

49. 21-09-2018. Sara M de los Àngeles E. J. (Jaén). Assassinada amb una planxa pel seu 
marit i per finalitzar la va asfixiar, davant dels seus 2 fills menors que queden orfes, 
estava denunciat per maltracte. (OFICIAL).

50. 25-09-2018. Núria A. M. Apunyalada per la seva ex-parella, estaven en tràmits de divorci. 
(OFICIAL).

51. 25-09-2018. Martina C. 3 anys. (Castelló). Apunyalada pel seu pare per infringir el pitjor 
dels mals a la seva ex-dona, no es comptabilitza com violència de gènere per que no es 
la parella,  clarament un assassinat masclista (NO OFICIAL)

52. 25-09-2018 Nerea 6 anys. (Castelló). Apunyalada pel seu pare per infringir el pitjor dels 
mals a la seva ex-dona, no es comptabilitza com violència de gènere per que no es la 
parella,  clarament un assassinat masclista (NO OFICIAL).El assassí d'aquestes nenes 
tenia antecedents per maltracte i a la ex-dona li van denegar una ordre d’allunyament.

53. 25-09-2018. Maguette M. (Bilbao) Degollada per el seu marit que va fugir deixant durant 
mes de 24 hores a les seves filles de 2 i 4 anys fins que la veïna les va escoltar plorar, 
l'havia denunciat per maltractament. (OFICIAL).

54. 27-09-2018. M. Manuela C. (Màlaga). Apunyalada brutalment per la seva parella. 
(OFICIAL). 

55. 02-10-2018. Eloy 6 anys. Sabadell. Assassinat pel seu pare que es va tirar amb ell per un 
precipici a França el dia que l'havia de tornar-lo amb la seva mare, per castigar-la. No 
apareix a les llites oficials per que era una nen. (NO OFICIAL).

56. 06-10-2018. Ana Maria G, M. (Girona). Assassinada per el seu marit a trets enmig del 
carrer davant de les seves filles, atropellant a la mes gran a  la fugida. (OFICIAL).

57. 11-10-2018. Aicha B. (Almeria). La troben assassinada en un abocador, la seva parella va 
ser detinguda mentre intentava fugir. Deixa 4 filles orfes. (OFICIAL).

58. 11-10-2018. Asier N. (Guipuzcoa). Assessinada per la ex-parella d'una noia que parlava 
amb la víctima, no suma com a violència de gènere perquè era un noi, però clarament es 
un assassinat per violència masclista. 

59. 19-10-2018. M José P. (Madrid). Assassinada pel seu marit a cops de martell. Va deixar el 
cadàver en un pantà de Córdoba. (OFICIAL).

60. 23-10-2018. Fàtima (Sevilla). Apunyalada per la seva ex-parella, la qual tenia denuncies 
de maltracte de 5 parelles anteriors. La víctima va denunciar-lo al 2016 i va quedar 
absolt, va entrar a presó per altres delictes i va sortir al març del 2018. 7 mesos desprès 
assassina a Fàtima. Deixa orfes a 2 menors de 9 i 13 anys. (OFICIAL).

61. 23-10-2018. Yolanda J. G. (Pamplona). Cremada dintre del seu pis pel seu marit, mort 
dies desprès. (OFICIAL).

62. 23-10-2018. María B.B. (Alacant). Assassinada per la seva ex-parella d'un tret al coll i a 
l'esquena. (Ella estava inclosa al sistema de risc de víctimes de violència de gènere.

63. 16-11-2018. Sacramento R.M. (Palma). Apunyalada per la seva ex parella (OFICIAL).
64. 17-11-2018. Heidi Paz (Madrid). Desapareguda el passat 23 de juliol, s'ha trobat el seu 

tors dintre d'una maleta amb sosa càustica, mesos desprès s'identifica l'Adn, al novembre 
ha sigut detingut a la seva parella que havia fugit i havia usurpat una altre identitat. (NO 
OFICIAL).

− 7  menors assassinats (5 nenes i 2 nens)
− 42 filles i fills orfes (28 menors i 14 majors d'edat)
− 54 dones assassinades, de les quals 6 no son reconegudes per el ministeri com a 

violència de gènere per no ser la parella i 2 pendent d'esclarir.
− 2 homes assassinats per agressió de violència masclista.

Malauradament mai sabrem la xifres exactes de les dones assassinades víctimes de la violència 
de gènere arreu del mon. 
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Les manades.
Avui dia quan parlem de violació, no 
podem deixar de fer-ho de les “manades" 
i l'auge que estem patint la societat 
patriarcal a la que vivim.
El cas de la violació en grup als 
SanFermins pe ls 4 descerebra ts 
autoanomenats a ells mateixos La 
Manada, ha deixar patent mès que mai 
que la Justícia al nostre país no nomès 
protegeix als violadors, si no que a sobre 
criminalitza i persegueix a la víctima.

Aquesta impunitat cap a fets com aquest, 
han suposat un augment de caps malalts 
que veuen amb tranquil·litat i serenor, que 
si la vexació es en grup i a sobre deixen 

proves, tan sols seràn jutjats com agressors, mai com a violadors.

Tots els fets ocorreguts sobre aquest cas, han destapat la veritable indefensió de les 
dones en aquesta societat.

Avui més que mai hem de ser conscients que som nosaltres mateixes les que ens hem 
de protegir.

Si una dona va pel carrer i s'apropa a tú com si et conegues de tota la vida, no 
t'estranyis, parla amb ella amb naturalitat, probablement nomès busca el teu alè perquè 
té por.

Si es a tu a qui li passa, i sents la necessitat de demanar ajut, fes-ho, apropat a 
qualsevol i fes-li un “guinyo".

Es molt trist on hem arribat, però cada vegada hem de tenir mes clar que hem de ser-hi 
les unes per les altres.

Potser encara no s'han adonat que nosaltres les DONES si som la veritable MANADA, 
ens mobilitzem juntes, patim juntes, lluitem juntes i sempre serem per defensar els 
nostres drets.

Em de cridar molt fort que nosaltres  si som la “manada" i que ningú podrà trencar la 
nostra capacitat de lluitar per guanyar.

No hi ha prou homes amb el cap malalt, ni prou justícia patriarcal que puguin frenar la 
DIGNITAT.

Juntes ho podem tot i hem de dir més que mai alt i clar: “germana jo si et crec" a 
qualsevol que ho necessiti. 

SOM DONES, SOM LLUITADORES, SOM LA VERITABLE MANADA.  
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Els micromasclismes.
 

Els micromasclismes són totes aquestes actituds, 
accions tant verbals, com d'acció, com d'omissió o de 
llenguatge gestual i fins i tot actituds implícites en les 
quals intervenen qualsevol del que es denomina com a 
patriarcal (tot el que implica una subjugació i inferioritat 
de la dona pel fet de ser-ho) i que es fan de forma subtil 
i implícita.

Així un micromasclisme pot ser l'anomenada floreta, o 
insinuar que la vestimenta d'una dona provoca (les 
anomenades reaccions "naturals"), deixar per defecte 
que les dones assumeixin el paper dels treballs de cura 
en petits actes com recollir després d'una festa o un 
menjar, tot el que sigui perpetuar el concepte patriarcal 
i de domini.

Es considera, que els micromasclismes són el control 
excessiu, sobre la base de la pseudocomunicació, 
pseudointimitat, com deixar el treball de cures a la 
dona, el típic de l'"home no ho fa perquè no sap", com 
pot ser el control sobre la roba, les relacions, la intimitat, el temps, com per exemple controlar el 
mòbil, no respectar la solitud o el temps amb uns altres i unes altres, controlar i retreure 
conductes perquè no són "típicament femenines" o perquè "no és suficient femenina", com per 
exemple la pressió estètica o "les maneres", aspectes i comportaments que fomenten el rol 
femení de feblesa i subjugació, l'estereotip misogin patriarcal que li han donat a la dona.

Els que utilitzen aquests estereotipus especialment són els mitjans, la televisió, la música, la 
literatura, etc., ja que amb petites frases o imatges que acaben sent molt i molt conegudes, 
perpetuen i alhora banalitzen i naturalitzen aquests estereotips femenins patriarcals, la qual cosa 
cala a la societat.

I és que aquestes actituds poden ser gèrmens de violència masclista, però és que aquestes 
actituds no haurien de considerar-se micromasclismes, sinó conductes masclistes violentes, i 
posant-li l'adjectiu de micromasclismes s'infravalora, s'eufemitza el terme violència masclista, i 
la societat, i el més preocupant, la dona, ho considera com alguna cosa normal, perquè està 
socialment acceptat. Perquè aquest tipus d'actituds són violència psicològica i social, i com a 
tal s'hauria de considerar-los i tractar-los, des de l'individu, passant per les institucions i fins a 
les normes s'hauria de penalitzar tot el que és públic que perpetuï la violència masclista, per 
molt petit que pugui semblar, després es converteix en un monstre.	 	 	 	
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Neomasclisme.
El neomascliste es una persona que creu en la inferioritat de les dones, es fonamenta en 
el menys preu i la defensa de l’idea de que la dona implica tenir menys valor com a 
persona amb interès, motivació i criteri propi. Les persones neomasclistes expressen 
aquestes idees de forma indirecta, evitant certs actes i frases que son considerades 
políticament incorrectes per la majoría de la població.1

Avui en día no es fàcil declara-se obertament masclista, ja que es una paraula que es 
relaciona amb valors no desitjats i antics. No es fruit d’una casualitat, es la lluita de 
milers de dones durant segles. 
El neomasclisme es disfressa de noves formes, es menys evident i tracta de ser mes 
subtil. Es manifesta a través de petites accions quotidianes que reforcen estereotips de 
l’ho que es feminí i masculí. Assumint actituds, idees, pensaments, rols i accions, sobre 
com haurien de ser els homes i les dones, posicionant-se amb avantatge respecte a 
elles. 3
Així doncs neomasclisme es la netejar de cara del 
masclisme de tota la vida . Els masclistes 
segueixen sent masclistes, canviant de forma peró 
no de fons. S’adapten als nous temps i així no 
semblen uns covards i uns imbècils encantats amb 
els seus privilegis. Els neomasclistes son igual de 
perillosos, que els de sempre. A primera vista 
semblen menys inofensius. Per aixó son pitjors. 
Según la RAE el neomasclisme no existeix. Aneu 
reflexionant el motiu.2 
Els neomasclisme, son petites actituds i 
comportament casi imperceptibles, en els que la 
desigualtat de genere segueixen present. Per 
poder detectar-les, es imprescindible posant-se les 
ulleres violetes. Aplicant la perspectiva de genere, 
descobrim explicacions a moltes situacions i fets, 
que aparentment, no tenien resposta evident: La 
Bretxa Salarial. El sostre de cristall. 

Com detectar un neomascliste?
Germanes, us donem les eines per detectar el 
neomasclisme i com rebatre amb un diàleg seré i pacient, intel·ligent e inclòs des de 
l’humor. 
Els neomasclistes son aquells, que: 

Neguen la realitat, aquí la estratègia es treure importància al moviment, i de pas 
ridiculitzar-lo. Així com crear una desigualtat entre la dona bona; la que no es queixa i la 
“Maleïda boixa Feminazi”.

 “Jo no soc feminista ni masclistes, jo crec en l’igualtat”. Aquest es un error molt freqüent 
producte del desconeixement. El feminisme es el moviment que reivindica la igualtat de 
drets entre homes i dones. De fet el desconeixement, prima com a base del 
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neomasclisme. Potser no et consideris mascliste; però entens l’avortament com un 
capritx per algunes.  O bé has aparcat un moment les ulleres violetes. L’autocritica està 
implícita en el feminisme, es d’essència mirar-se el melic de forma constant.

Es d’essència mirar-se el melic. 

“També hauria d’existir el día de l’home!” El 8 de març va 
ser declarat el día Internacional de la Dona Treballadora 
per la ONU en 1975. Commemora les lluites de les dones 
obreres que reivindiquen els seus drets i la igualtat en la 
societat. Actualment encara vivim en uns societat on la 
dona es oprimida, i que existeix desigualtat en l’àmbit 
laboral, econòmic, polític i familiar. Reivindicarem els 
nostres drets cada día, i en especial, el día 8 de març.

Victimitzar, deixar ben clar que les dones tenen els seus 
problemes, però que ells també i molts mes i que alguns 

d’ells provocats per les dones. Provocant greus problemes de convivència. Costa 
desarrelar-se de l’educació patriarcal rebuda. Es per això tant important l’autocritica 
costant i assumir que aquest camí es llarg i que aprendràs cada día. 

“També hi ha violència de genere contra els homes”. La violència de genere no es de la 
dona al home per que no existeix un sistema ideològic i cultural que oprimeix l’home, si 
no a la dona. Te les seves arrels en al patriarcat, el androcentrisme, el sentiment de 
possessió i la idea tradicional de l’amor romàtic. Aquest provoca en el nostre país, mes 
de 70 dones assassinades cada any. Es una situació alarmant que precisa respostes 
educatives, socials i polítiques concretes. 

“Existeixen moltes denuncies falses”. Segons la Fiscalia General del Estat, el 
percentatge de denuncies falses en matèria de violència de genere es d’un 0,018%. 

“Ets una Feminazi Radical.” No existeix. Ha sigut inventada per el neomasclisme per 
ridiculitzar i demonit-zar el moviment i atacar-lo. 

“El llenguatge inclusiu es una tontería, acabarem dient cadires i cadiros!” El nostre 
llenguatge s’ha regulat en base als nostres valors socials i culturals dominants patriarcals 
i androcèntrics, i es per això que ha de ser qüestionat. La utilització com a argument el 
feminisme i el masclisme el qualsevol substantiu es un intent de ridiculitzar el llenguatge 
no sexista. El us del llenguatge es molt important per que amb ell construïm els nostres 
pensaments i la nostra representació mental. 

“Sou molt pesades amb això del feminisme” Des de que tenim les ulleres violetes, no hi 
ha día que no hàgim de reivindicar els nostres drets en qualsevol àmbit de la nostra vida. 
4

1. Arturo Torres (Psicoleg)
2. @faktorialila El Tornillo, el microespai feminista de La Tuerca.
3. Conavim_MX 3 ago. 2017. El neo-machismo.
4. Marta Güelfo Márquez (Psicòloga, orientadora educativa, activista social i feminista)
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TOT COMENÇA EN UN MATEIX

Afilia’t al sindicat de classe i feminista dels Països Catalans

Qui som?

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) som un sindicat de treballadors i treballadores amb l’objectiu de

defensar i millorar les condicions socials i laborals de la classe treballadora, a tots els nivells. Funcionem de

forma 100% assembleària i democràtica. No tenim persones alliberades ni assalariades: tot ho fem entre

totes i tots.  El nostre sistema de finançament  és totalment independent dels poders públics i privats i 100%

autogestionari (no rebem subvencions de cap tipus). Una part de les quotes de les persones afiliades la

destinem a mantenir una caixa de resistència, amb l'objectiu de recolzar econòmicament les lluites laborals i

sindicals de les companyes i companys. 

Apostem per una pràctica sindical contrària a la professionalització de la lluita sindical (alliberats) i

partidària de la rotació i revocabilitat de totes les responsabilitats representatives a tots els nivells del

sindicat, i basada en la participació directa, de base i col·lectiva de totes les persones afiliades, així com en

els principis de la solidaritat, el suport mutu i la consciència antirepressiva.

Com ens organizem?

- La secció sindical a l’empresa: l’eina per organitzar-se, debatre i plantejar reivindicacions laborals a

l’empresa i al centre de treball. 

 

- L’assemblea de treballadors/res de l’empresa: l’espai de decisió on els treballadors i les treballadores

decidim activament com defensar i millorar les nostres condicions i drets laborals. 

 

- L’assemblea territorial: on coincidim treballadors i treballadores d’empreses i sectors diferents per posar

en comú i compartir informació, estratègies, aprenentatges i recursos.

Què oferim als treballadors i treballadores?

- Formació i assessorament jurídic i sindical per crear una secció sindical i plantejar escenaris de defensa

o millora de les condicions laborals. 

 

- L’acompanyament, la solidaritat i el suport mutu entre tots els afiliats i afiliades del sindicat.

S i  e n s  v o l s  c o n è i x e r ,  c o n t a c t a  a m b  n o s a l t r e s .

Coordinadora Obrera Sindical 

www.sindicatcos.cat 

info@sindicatcos.cat

coordinadora.o.sindical @COSnacional
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Violència estructural.
La violència estructural es aquella que prové de l'estructura del sistema capitalista, 
aquesta estructura es basa en els poders estatals (executiu, legislatiu i judicial, cossos 
de seguretat i exèrcit). Ens referim a aquella violència que afecta les condicions 
materials i afectives de les dones i que és exercida pel mateix sistema: justícia, cossos 
policials, sistema sanitari, sistema de pensions, lobbies de poder, les lleis reguladores 
dels drets... i que troben la seva manifestació en les violències institucionals i físiques. 
Aquesta emana de les institucions públiques, l'ensenyament, la salud, els impostos, les 
condicions laborals, les modes (en tots els aspectes), els tópics, les fal·làcies i tot 
envoltat de legalitat i de justícia. Aquesta violència es la més àmplia i la més 
invisibilitzada i normalitzada, ja que forma part de les lògiques sistemàtiques del 
capitalisme.

Aquest tipus de violència es manifesta en, com encara la justícia es patriarcal i masclista 
i considera la violació una simple agressió; o com deixen de fer lleis a favor d'igualar les 
condicions de la dona, com la deixadesa en la llei de dependència; en retallar en escoles 
bressol; en veure com els infants de les dones treballadores que no arriben a pagar el 
menjador dels fills veuen els seus infants segregats; en lleis laborals que acaben 
feminitzant la precarietat a la feina, perquè fomenten la temporalitat i abarateixen 
l'acomiadament; en els pocs recursos que hi ha de cara a la violència física masclista, en 
les condicions en que es troba una víctima de violència física o violació, sent jutjada 
constantment; en que existeixen els impostos excessius en béns essencials per la dóna, 
o la taxa “rosa” dels productes femenins que apliquen empreses amb la connivència dels 
medis que fomenten els rols estereotipats patriarcals de la dona i l'home.

Tots aquests actes comesos per les institucions, són violència institucional o estructural, 
una forma de violència que afecta de forma directa a la vida de les dones i no som 
conscients que aixó també es violència perquè estreny la dona pel fet de ser-ho, i es 
violència que deriva en violència econòmica i social i crea i fomenta indefensió davant 
del sistema institucional i per tant, del social i així feminitzen la pobresa.

La feminització de la pobresa és aquell fenomen estructural que fomenta i contribueix a 
través de diferents situacions com ara; l'escletxa salarial, les jornades reduïdes o els 
convenis diferenciats per professions, que les dones siguem més pobres que els homes i 
que, per tant, les nostres condicions materials de vida (recursos econòmics, accés als 
serveis públics, conciliació de les feines de la llar o reproductives amb les feines laborals 
o productives, etc.) siguin inferiors.

Per tant desde la COS volem denunciar la violència estructural desplegada envers les 
dones. 
És per això que posem en el centre de la denúncia i acció política la millora d'aquestes 
condicions materials de vida, indispensables per a poder viure una vida digna i 
s'exigeixen mesures al respecte pels causants i responsables directes d'aquesta 
violència estructural.
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Davant el risc de què la nostra legítima indignació sigui sotmesa a jocs parlamentaris, 
tactismes i altres estratègies alienes a les urgents necessitats quotidianes, creiem 
necessari abordar un pla de lluita amb un programa de 10 punts sobre els quals definir 
quin és el nostre projecte feminista i quines són les tasques immediates que ens imposa 
la gravetat de la situació en què trobem i per avançar cap a l'alliberament de les dones 
treballadores.

1. Treballem totes, treballem menys.
Salaris i pensions de 1.200€, millora de les condicions de les treballadores de la llar, 
combatre l'escletxa salarial i reducció i compactació de la jornada laboral. Ampliació i 
millora dels permisos per la cura de les persones.

2. Impugnar el deute per guanyar en drets socials i millorar les condicions materials 
de vida de les persones, especialment les dones.Universalització i gestió pública 
dels serveis de cura i ampliació de la llei de la dependència.

3. Expropiar els habitatges buits.
Apostar per la creació d'una xarxa d'habitatge públic especialment per les dones amb 
risc de pobresa.

4. Per una educació i una salut 100% pública i laica i perspectiva feminista.
Expulsem l'església catòlica de les escoles i la sanitat.

5.  Pels drets de totes som antifeixistes.
Eliminem la llei d'estrangeria i tanquem els CIES. Sortim de la Unió Europea i de la 
OTAN.

6. Dret al propi cos.
Avortament lliure, gratuït i segur i sense límit d'edat i prohibició de la utilització de ventres 
de lloguer. Eliminació de la cosificació de les dones.

7. Abordatge per l'eliminació de la violència masclista.
En l'habitatge, les condicions laborals i socials per les dones que han patit violència 
masclista.

8. Pla de prevenció de la violència masclista.
Incloure la perspectiva feminista a tots els nivells de l'educació i formació específica de
violència masclista per totes les persones treballadores dels serveis, dels cossos de 
seguretat,de l'àmbit jurídic i de l'administració pública.

9. Contra la LGBTIfòbia.
Exigim el compliment de la llei i la inclusió de la perspectiva LGBTI a l'educació.

10.Contra la repressió política i de la llibertat d'expressió i pels drets democràtics.
Exigim el dret a l'autodeterminació per la sobirania de les dones, la fi de la doble 
repressió que
pateixen les preses i exiliades polítiques (CUP) i la derogació de la llei mordassa.

Ho tenim clar: FEMINISME PER CANVIAR-HO TOT!
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Dia Internacional  contra

la violència mascl ista 

2 5  d e  n o v e m b r e  

Un any més, les dones treballadores

seguim denunciant la violència

masclista en l'àmbit laboral 

Seguim cobrant menys que els

homes per fer la mateixa feina. En

moltes ocasions no tenim

reconeguda la categoria que pertoca. 

Comentaris, tocaments,

insinuacions per part de

caps i companys. 

A les entrevistes de feina ens

pregunten si tenim parella i/o

fills i si tenim intenció de tenir-

ne. 

Igual feina, igual salari? Assetjament sexual 

Preguntes personals 

Pressió estètica 

Obligació exclusiva de les dones

de calçar talons i maquillar-nos en

determinades empreses i sectors. 

Doble jornada laboral 

Després de la jornada laboral

remunerada, quan arribem a casa

comencem la segona jornada. 

Pensions més baixes 

Degut a la temporalitat, la

major dedicació a la cura dels

fills, el treball en economia

submergida... 

Sostre de vidre 

Dificultat per accedir a càrrecs

de direcció i poder dins de les

empreses. Això és degut a la

creença de que ens manquen

habilitats per dirigir equips o

tenir responsabilitats, però

també perquè ens

pressuposen major

absentisme degut a les

responsabilitats familiars. 

Baixes de maternitat i

paternitat i conciliació 

Necessitem baixes més llargues

que ajudin a la

corresponsabilitat en la criança

i evitin que siguem les dones

exclusivament les qui deixem la

feina o reduïm la nostra

jornada.  

Coordinadora Obrera Sindical 

info@sindicatcos.cat coordinadora.o.sindical @COSnacional 
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Classificacions de ciber 
violències masclistes.

La violència contra les dones, en molts casos adolescents, és un problema que ha trobat 
en Internet un nou context i noves formes per al seu desenvolupament.

A continuació detallem les diferents modalitats de ciber violències masclistes que hi ha a 
la actualitat, degut a l’avanç tecnològic i l’increment de l’us de les xarxes socials,. És 
important poder detectar aquest atacs i aturar-los a temps, ja que  es un gran perill sobre 
tot pels adolescents. 

• Toxing: Fer pública una informació privada.
• Outing: Revel.lació de secrets com per exemple identitat sexual, etc.
• Ciberassetjament: Atac a la dona ex parella a través de la xarxa social amb difusió a 

moltes persones.
• Phishing: Suplantació de identitat, fer-se passar per altre persona de confiança per 

treure informació.
• Blasfèmia: Assetjament verbal sobre una persona en forma de burla, humiliació i 

escarni, cal destacar que no fa el mateix efecte aquí que al Pakistan per exemple.
• Ciberbullyng: Assetjament a iguals, es tracta de menors assetjant a un altre mitjançant 

les xarxes, emeten amenaces, insults, assetjament psicològic, etc. (sol ser per 
ruptures).

• Xantatge: És la coacció que es fa a algú amenaçant de manifestar coses reals o falses 
que poden perjudicar moralment o materialment en el cas que es negui a fer allò que 
el coaccionador exigeix.  

• Swatting: És un tipus de broma pesada que consisteix a enganyar a un servei 
d'emergència donant un fals avís d'un incident greu perquè enviï una resposta urgent. 
Per exemple falsa acusació de terrorisme i envia un equip de swats.

• Sexpreading: Divulgació de fotos intimes sense consentiment, a mes l'home passa a 
ser elogiat i la dona a ser insultada i criticada.

• Porn-revenge: Difusió no consentida de vídeos íntims de caràcter sexual i els exs ho 
solen penjar a webs de prostitució.

• Extorsió: Fer xantatge amb imatges de contingut sexual.
• Groming: Adult extorsionant a un menor, primer es fa passar per un altre menor
• Luring: Estratagemes dels pedòfils en línia per atraure nens a trobades fora de la 

Xarxa. 
• Discurs d'odi: Atacs per les xarxes a dones feministes.
• Reclutament: Tràfic de dones oferint feines amb enganys.
• Dos-DDos / Pharming: Boicot a pagines amb la finalitat de inhabilitar-les per bloquejar 

el servei al qual està destinada. Redireccionar a altres webs amb la finalitat de 
silenciar-les Ex. Pàgines feministes, d'avortament, etc.
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Vocabulari.

• MASCLISME: Falsa superioritat de l'home sobre la dona. Provoca discriminació i   
violència física i verbal (pot portar implícit l’misogínia). Conjunt d'actituds i pràctiques 
apreses sexistes dutes a terme en pro del manteniment d'ordres socials en què les 
dones són sotmeses o discriminades.

• PATRIARCAT: Estructura sociopolítica que articula la societat mitjançant el control 
masculí.

• MISOGÍNIA: Actitud d'odi cap a les dones (forma part del masclisme).

• MISANDRIA: Actitud d'odi cap als homes.

  FEMINISME: Defensa de la igualtat de drets entre homes i dones. Defensa contra 
qualsevol tipus de dominació i autoritarisme.

• FEMINAZISME: Terme pejoratiu inventat per Rush Limbaugh, ultradretà, per referir-
se a les dones que defensaven el dret a l'avortament. Compara la lluita per la igualtat 
i llibertat de les dones amb l'holocaust nazi.

• HEMBRISME: Es tractaria d'una falsa superioritat de la dona sobre l'home. És una 
fal·làcia, ja que no existeix un sistema econòmic, social i cultural en què prevalgui la 
supremacia de la dona.

!19



23 NOVEMBRE 2018 ITEM CRITIC NÚM 17

P E R  Q U È  A F I L I A R - S E ?  

En un moment on ens trobem amb més de 5 milions d’aturats, on els nostres drets estan 
sent vulnerats constantment i on cada cop trobem menys possibilitats per tenir una vida 
digne se’ns diu que tenir i conservar un lloc de feina és un privilegi, que hem d’acceptar 
les reduccions dels drets laborals tot fent un esforç conjunt i que ens hem d’esforçar més 
que mai per no perdre el que ens queda.  
El que no se’ns diu és que la última reforma laboral permet fer efectius EROs sense que 
l’empresa tingui pèrdues, que ens poden fer fora quan estem de baixa, que ens poden 
modificar els horaris de feina sense cap justificació o que, aquests últims anys, el 
nombre de milionaris d’aquest país ha crescut considerablement.  
No estem vivint una crisi, vivim una estafa en la que ens estan robant els nostres drets 
pel benefici personal d’uns pocs. I no només això, ja que, a més, ens amenacen en 
tensar més la corda si decidim no acceptar aquesta situació.  
Per tot això és més necessari que mai autoorganitzar-nos als nostres centres de treball, 
sindicar-nos, per no només conservar els nostres drets sinó guanyar-ne més, perquè no 
ens podem conformar vivint una vida precària i injusta.    
No podem conformar-nos a viure amb por, a creure que tenen raó.  Hem de desterrar la 
idea que estar afiliat a un sindicat pot fer que puguin prendre mesures contra nosaltres ja 
que, de fet, estar afiliar ens dóna una sèrie de garanties que no tenim quan no ho estem:  
 
1. L’article 28 de la constitució , el que es coneix com la garantia d’indemnitat, estableix 
que el treballador no pot patir per estar afiliat cap discriminació professional o 
econòmica. Pel que podem reclamar qualsevol cosa sense por a cap represàlia.
2. L’article 10.2 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical estableix que les decisions 
unilaterals de l’empresari que continguin qualsevol tipus de discriminació a la feina, 
siguin favorables o no, seran nul·les i sense efecte, sent sancionat l’empresari.
3. L’article 8 de la LOLS reconeix als treballadors afiliats determinats drets específics a 
l’empresa o centre de treball:  
S’estableix així un règim especial pels treballadors que hagin adoptat per afiliar-se 
enfront dels que s’abstinguin.
4. En cas d’acomiadament o sanció d’un treballador afiliar al sindical, quan li consti 
aquesta condició a l’empresari serà necessari que se li doni audiència prèvia al delegat 
sindical abans de prendre mesures (art. 10.3.3 LOLS). Així seran nuls aquells 
acomiadaments que es considerin producte d’una discriminació sindical.
Per tot això, i perquè creiem que la lluita és l’únic camí, creiem que l’afiliació sindical és 
l’única sortida de la precarietat.
 
**teniu en compte que les quotes son adequades a la situació personal i laboral de cadascuna de nosaltres 
per que no suposi una càrrega. Que no sigui per això que deixem de defensar-nos. 
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FULL D'AFILIACIÓ A LA

COORDINADORA OBRERA SINDICAL

(COS)

DADES PERSONALS

Cognoms i nom DNI Correu electrònic Telèfon Data de naixement
___/___/______

Domicili Codi postal Municipi Comarca Sexe (per a formació

interna)

Situació laboral (marcar amb una X)

Assalariat ¨ Aturat ¨ (duració: ___ mesos) Autònom ¨ Jubilat o pensionista ¨

Altres (especificar): 

DADES PROFESSIONALS

Empresa CIF Domicili del centre de treball

Sector de l'activitat Ocupació/categoria professional Data de la incorporació

Règim laboral (marcar amb una X)

Assalariat no públic ¨ Laboral indefinit ¨ Laboral temporal ¨ (duració: ___ mesos)

Assalariat públic ¨ Funcionari de carrera ¨ Funcionari interí ¨

Personal laboral ¨ Personal eventual ¨

QUOTA SINDICAL (marxar amb una x)

Ordinària (30€/trimestre) ¨ Reduïda (15€/trimestre) ¨

Ordre de domiciliació directa SEPA / SEPA Direct Debit Mandat

Referència de l'ordre de domiciliació Mandate reference

COS000000000000000000000000000_ _ _ _ _
Identificador del creditor Creditor identifier

G58393125

Nom del creditor Creditor's name

Coordinadora Obrera Sindical
Direcció Adress

C. Salvador Ferrandis Luna, 42, bxs.esq.

CP Postal code

46018
Municipi City

València
País Country

Països Catalans

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Una vegada signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser
enviada al creditor per a la seva custòdia.
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del

deutor per fer càrrecs en el seu compte, i (B) a l’entitat per efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del

creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions

de contracte subscrit  per la  mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit  setmanes que

segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and

(B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are

entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be

claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a

statement that you can obtain from your bank.

Nom del deutor Debtor's name Direcció Adress CP Postal code

Municipi - Província City - Town País Country Pagament recurrent
Recurrent payment ý

Núm. compte IBAN
Account number IBAN

E S

Data i lloc Date and location: ___/___/_____, a ______________________                    www.sindicatcos.cat
info@sindicatcos.cat

Signatura Signature:   @COSnacional
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A G E N D A  

ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LA COS 
DIMARTS 27 DE NOVEMBRE DE 2018 a les 16:00h - Pendent de confirmar. 

La nostra assemblea mensual, que realitzem l’últim dimarts de cada mes, i a la que totes 
esteu convidades a assistir 

ENS VOLEM VIVES I AMB VIDES DIGNES PERFORMANCE  
DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE DE 2018 a les 11:30 - Torre del Palau, Terrassa 

Trobada organitzada per Quart Creixent, Rules Rebels i La Guerrilla dels cossos. 

MARXA DE TORXES 
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE DE 2018 a les 19:30 - Mutua de Terrassa 

Marxa de torxes No mixta a Mutua de Terrassa. Vine vestida de negre amb un mocador 
lila. Trobada organitzada per Rules Rebels, La Guerrilla dels cossos i Quart Creixent. 

PIL (PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL) 
DIJOUS 13 DE DESEMBRE a Terrassa, al casal Atzur (c/Arquimedes), i DIJOUS 27 DE 

DESEMBRE a Sabadell, al casal Can Capablanca (c/Compte Jofre). 

Cada dues setmanes dediquem una companya de la COS a resoldre tots els dubtes 
laborals, sindicals i relacionats amb la precària vida laboral, de qualsevol persona que 

s’hi vulgui apropar. 
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