Quina feinada!
La (in)visibilitat del
treball femení als mitjans
de comunicació

Les activitats laborals de les dones, remunerades o no,
tenen molt poca visibilitat en els continguts dels mitjans
de comunicació, que tendeixen a invisibilitzar-les o a
difondre idees preconcebudes sense consonància amb
la importància social i econòmica del treball femení.
Davant d’aquesta situació, l’Observatori de les dones
en els mitjans de comunicació ha desenvolupat un
projecte per posar en evidència aquesta discordança
i per contribuir, alhora, a donar valor i fer visibles les
experiències diverses de les dones en relació al treball.
Aquesta exposició és un dels resultats d’aquest projecte –així com dos films documentals i un conjunt de
materials de divulgació localitzats a www.observatoridelesdones.cat– i s’ha elaborat a partir dels testimonis
d’algunes de les dones que van participar en el procés
de filmació dels documentals en el qual es van implicar
14 ajuntaments integrats a l’Observatori de les dones
en els mitjans de comunicació (*)

(*) L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, creat l’any 2000, és una instància
de participació ciutadana impulsada per diferents ajuntaments. Té l’objectiu de promoure una
cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació.

“La recent incorporació
de les dones al món
del treball”... és recent?
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Encara sentim a dir que les dones s’han incorporat recentment al treball. Es tracta d’una idea
falsa que a cop de repetir-se acaba ocupant el
lloc de la veritat. Les experiències de les dones i
la revisió de la història ens posen davant d’una
certesa: Les aportacions de les dones al món del
treball vénen de lluny, i també han estat protagonistes de les lluites sindicals per millorar les
seves condicions laborals.
Adela Sánchez Rodríguez

Rafi Hildalgo García

“Fui cuatro años bordadora en casa.
Bordaba piezas de ropa mientras
estudiaba para poder hacerme lo que
soy hoy. Cero seguridad social, cero
derechos, horas todas, sueldo mínimo.”

“Mi vida laboral ha sido muy larga. He
tenido la suerte de trabajar cuarenta
y seis años en la misma empresa. Lo
primero que me sorprendió fue la
diferencia de salario que había tanto
por edad como por género. Había una
remuneración para personas de 14
a 16 años, otra de 16 a 18 y otra de
18 a 21 y a partir de ahí hombres o
mujeres, esa es una lucha que dura
y continua desde hace años.”

Esplugues de Llobregat

Carme Giralt i Rosés
El Masnou

“Hi havia una gran quantitat de
dones, pocs homes i normalment
eren els encarregats perquè les
dones no podien tenir aquest càrrec,
vés a saber perquè! La majoria de
dones eren les que verdaderament
treballaven i ells vigilaven.”

Rosa Pérez Gil
Vilafranca del Penedès

“Vaig començar a treballar en ple
franquisme a diferents fàbriques.
Vam ser de les primeres a començar
a fer manifestacions. Després, quan
arribàvem a l’empresa hi havia una
treva: tu cap aquí, tu cap allà, tu fora.
Som les primeres que ens vam aixecar.”

Sant Joan Despí

Eva Rodríguez Martínez
Cornellà de Llobregat

“En los años 70, mi madre era piecera,
así que lo he vivido siempre desde
pequeñita. Cosía en casa, a cualquier
hora, después nos llevaba al cole y
cobraba su trabajo en negro para que
pudiéramos comer. (...) Siempre tenía el
anhelo de una independencia económica
que le permitiera criar a los hijos y vivir.”

1. Franco visita la fàbrica tèxtil
Bertrand i Serra, Manresa, 1947
ANC: Fons Brangulí

“Les dones
tenen por
a liderar”
o... dificultats per a
ser reconegudes?
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També es difon sovint la idea que a les dones
els fa por assumir responsabilitats; que els falta
autoestima per dirigir; que són massa fràgils per
conduir equips. Aquestes afirmacions encobreixen la por a l’eficiència femenina i al fet que
aquesta posi en discussió el caràcter hegemònic
del lideratge masculí.
Adela Sánchez Rodríguez

Carme Giralt i Rosés

“Yo recuerdo mis inicios, cuando, o te
comportabas como un hombre,
o no tenías cabida. Cuando comencé a
trabajar, empecé haciendo declaraciones
de renta y tenía que decir que las
hacía mi marido o no me daban
trabajo. (...) Es muy difícil protestar
cuando piensas que no existes.”

“El 1979 em van proposar de formar part
d’una llista per a les eleccions municipals
(...) Vaig entrar en un consistori de
17 persones, de les quals 16 eren homes.
Imagineu què va suposar això, tenir
idees transformadores, voler fer coses
diferents amb un grup de 16 que no
creien en això. Era una lluita constant
a les sessions, als plens, arreu.”

Esplugues de Llobregat

Núria Cornet i Turró
Castelldefels

“En el meu àmbit, que és el periodisme,
les dones estem a les redaccions.
Les redaccions estan plenes de dones,
però els directors, sobretot dels diaris
i altres mitjans escrits o digitals, són
homes. Només us dic que, ara mateix,
només hi ha 4 diaris importants dirigits
per dones, i això que hem augmentat.
Abans no n’hi havia cap. Una vergonya!”

Eva Rodríguez Martinez
Cornellà de Llobregat

“Todo el entorno de la industria textil
es muy masculino: formato, contexto,
proveedores, clientes, exigencia. Digo
masculino porque la energía masculina va
más por ahí. Cuando tú quieres ser más
de compartir y de sostener, te caen palos.”

El Masnou

Núria Salán Ballesteros
Sant Boi de Llobregat

“Com a dona que m’he dedicat a la
tecnologia i a la metal·lúrgia, formo
part d’un col·lectiu minoritari i això
m’ha donat un perfil característic. Com
a docent, animo les meves estudiants a
reivindicar la seva visibilitat. Les dones
han estat invisibles en l’àmbit tècnic
i científic i aquest “enginy invisible”
que han posseït històricament no
ha permès que la societat sàpiga tot
el que han fet les dones inventores i
tecnòlogues. Això ha estat desconegut.”

2. Diari “Hola.com”, 04/08/2014

“La conciliació és un
problema de les dones”
... només?
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És molt comú que les dificultats per conciliar la
vida professional amb la familiar o personal es
vinculin a les dones de forma quasi exclusiva.
Certament aquest és un problema que afecta la
vida de les dones però no de forma exclusiva.
Rosa Marco Altimira

Claudia Morales Acebrón

“A vegades m’han preguntat, “com
és que has fet tantes coses?” I jo dic:
“No dormint, com fem les dones.”

“Hay un concepto que me da mucha
rabia y que aparece en muchas películas:
el de la super woman, la mujer que
llega a todo, la mujer ideal. Tiene
negocio o es top ventas en su oficina,
es guapa, es atractiva, tiene hijos...”

Santa Coloma de Gramenet

Eva del Amo Davó
Cornellà de Llobregat

“Tenía un proyecto personal muy potente
y a la vez la contradicción de querer ser
madre. Pues lo tuve que ir retrasando,
retrasando, hasta que llegó un momento
en que era madre o ya no lo era. Esto ha
supuesto una revolución absoluta en mi
trabajo. No he dejado de trabajar pero
he tenido que hacer un parón, he tenido
que abandonar mi proyecto personal.”

Maite González García

Esplugues de Llobregat

Maria Teresa López
Esplugues de Llobregat

“Amb la cura dels avis, i no només en
la fase final, la dona és la que es fa
càrrec de portar-los al metge, de fer un
seguiment i això no està reconegut a les
empreses. Tu pots tenir un horari per
acompanyar els teus fills al metge, però
no els pares. (...) Crec que aquesta és una
cosa que hem d’arribar a aconseguir.”

Esplugues de Llobregat

“Per a mi el més difícil quan tens una
feina fora de casa és conciliar el temps
amb els fills. Arriba un moment en què
sembla que no arribes a tot i això et
genera una sensació de culpabilitat, que
realment no és certa. (…) Suposo que
aquesta és una cosa contra la qual les
dones hem de lluitar, que hem de ser
perfectes a la feina, fora de casa i a la
feina a casa. És una lluita que els homes
no tenen i no tindran mai perquè es dóna
per suposat que això és una feina nostra.”

Victoria Garcia Fernando
Sant Just Desvern

“Para compaginar la jornada laboral
con el trabajo de cuidados, tienes que
reducir la jornada. Cuando llegas a
jubilarte, como en mi caso, todas esas
jornadas que has tenido que reducir
también se ven reducidas en la pensión
de la seguridad social que te queda.”

3. Diari “El Mundo”, 02/08/2011

“Els treballs domèstics
són invisibles” o...
invisibilitzats?
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Rarament els treballs de cura tenen consideració
de treballs ni són tractats com a part essencial
de la salut (laboral, social, emocional) del conjunt
de la societat. Les dones ho saben, sense elles,
no hi ha vida sensata possible.
Carme Hernández Alòs

Ana Pardo Corrales

“Encara que sigui una feina a
l’ombra, no vol dir que no sigui una
feina tan important com qualsevol
altra. El que passa és que no és
remunerada i aleshores no es valora
com una altra. És una feina que
no té horaris, que a vegades és fins
i tot de 24 h. Té una riquesa, però
també té un desgast molt gran.”

“Mi sueño es que las mujeres que
estamos en casa, llevando a cabo labores
que nadie reconoce, que nadie paga,
que socialmente están bastante mal
vistos, mi sueño es que esto cambie.
Que dé lo mismo decir ‘yo soy cirujana,
empresaria’ que decir ‘yo soy ama
de casa y cuido de mi familia’.”

Vilafranca del Penedès

Anna Eleni Alexandopoulou
Barcelona

“El sistema capitalista desprecia las
personas que no pueden producir, las
criaturas y las personas mayores.
Al despreciar a estas personas que no
producen, también desprecian a los
trabajadores que se encargan de estas
personas. Y vemos que estos trabajos
que están en la base de la pirámide
son los que realizan las mujeres.”

Sant Joan Despí

Dolors Vallejo Calderón
Sant Boi de Llobregat

“La llargada del fil de la bobina
representa per a mi el fil de la història
de les dones perquè, d’alguna manera,
hem estat les artífexs de sostenir la
humanitat fins als nostres dies amb
les tasques de cura i reproducció.”

4. Fotograma de la pel·lícula
“Luisa no está en casa”, Celia
Rico Clavellino, 2012, Espanya

“Les immigrants
tenen poca formació”
o... no reconeixem la
formació que tenen?
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Les capacitats i competències de les immigrants
són poc reconegudes i la seva aparició als mitjans
de comunicació en qualitat d’expertes és pràcticament nul·la. En canvi els currículums formatius
de moltes d’elles són plens de competències en
tots els àmbits.
Assia Ben Abdesselam

Mariama Diallo

“Yo era fotógrafa y administrativa. Vine
para realizar cursos, mis sueños y me
encuentro ahora un poco perdida. (...)
Ahora trabajo en la limpieza del hogar,
estoy orgullosa de mi trabajo. Hemos
montado una asociación de mujeres, he
hecho muchas cosas, pero a veces me
pregunto ‘¿he logrado mi sueño o no?’.”

“Llegué a Barcelona en 2005 con la
ambición de continuar con mi carrera
de Banca y Finanzas pero las realidades
de la ciudad, de ser una inmigrante
africana en Europa, me hicieron
cambiar el camino, adaptarme a las
circunstancias. Tuve que trabajar muy
duro, no podía elegir el trabajo, cogía
lo que salía. Me dediqué a la limpieza,
a ser camarera de piso, a la hostelería.
(...) Todos mis trabajos son con bata o
con uniforme, en hoteles, en residencias,
cuidando de mayores, de día y de noche,
en casas... Cualquier trabajo que me
tocaba, yo lo hacía para sobrevivir. Soy
soltera, y al estar aquí sola, sin familia,
sin apoyo, he tenido que luchar.”

Sant Joan Despí

Sabiha Bissbiss Elmorabid
Sant Pere de Ribes

“Estic acabant una carrera i, més que
il·lusions, tinc preocupacions. Pel fet
de ser una dona musulmana i amb vel,
tinc moltes barreres a l’hora d’accedir
a una feina, tot i tenir la formació
requerida. M’agradaria fer una
crítica al tractament pels mitjans de
comunicació de les dones musulmanes,
ja que només apareixem a les notícies
o a pel·lícules sobre terrorisme. Això
ens fa qüestionar si no hi ha doctores,
advocades, polítiques, professores que
portin el vel? Se’ns està invisibilitzant
i sembla que interessa seguir
estigmatitzant-nos amb la visió d’una
dona musulmana oprimida. Es continua
encasellant les dones musulmanes
en determinades feines precàries.”

Barcelona

5. Revista “Genetic Literacy
Project”, 13/01/2017
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