
Feminisme revolucionari i anticapitalista

Ens continuen

i
matant 
violant

El capitalisme es violencia

contra les dones



2 LLiures i Combatives feminisme revolucionari i anticapitalista feminisme revolucionari i anticapitalista LLiures i Combatives 3

El 22 de desembre, a escasses hores de 
l’inici de la vaga a la qual estaven con-
vocades 1.500 treballadores de les boti-
gues d’Inditex a La Corunya, i després de 
més d’un mes de mobilitzacions, s’asso-
lia un preacord que inclou entre d’altres 
una pujada salarial del 25%, 4.800 euros 
bruts d’increment per a les treballadores 
amb jornades a partir de les 15 hores set-
manals. En definitiva, una pujada imme-
diata de 322 euros mensuals per 15 men-
sualitats, i que arribarà als 382 el 2024.

Després d’aquesta victòria, el 7 de ge-
ner, dependentes de tot l’Estat se suma-
ven a la vaga convocada per la CGT. A 
Sevilla, Logronyo, València, Barcelona 
i Madrid les treballadores aconseguien 
tancar botigues de Zara, Kiddy’s Class, 
Lefties i Pull&Bear. L’èxit de les com-
panyes gallegues i d’aquesta jornada ha 
motivat les convocants a anunciar que 
continuaran amb les mobilitzacions fins 
a posar fi a la precarietat i menyspreu de 
la família Ortega. Les treballadores te-
nen força i van a per totes.

“A Marta Ortega el nostre 
sou se la pela”

Amb aquesta senzilla consigna les treba-
lladores d’Inditex han evidenciat quina és 
la “sororitat entre dones” de la qual tant 
ens parla la burgesia i els mitjans de co-
municació. Marta Ortega, l’actual presi-
denta del grup, és una dona. Però és una 
dona que mentre manté les  treballadores 
sense poder arribar a final de mes —amb 
salaris base de 600 euros, inferiors als 
dels treballadors de fàbrica i centres lo-

gístics, llocs molt més masculinitzats— 
tancava el tercer trimestre del 2022 com 
el millor de la història d’Inditex amb un 
benefici de 3.095 milions d’euros entre 
el febrer i l’octubre. Un 24% més que 
l’any passat!

Sí, Marta Ortega és una dona, però 
sobretot és una capitalista, una multimi-
lionària, que manté condicions laborals 
incompatibles amb la conciliació fami-
liar de les seves treballadores. Per això 
des que va assumir la presidència de la 
multinacional ha endurit encara més les 
condicions de les treballadores: contrac-
tes parcials irrisoris, denegació de  dies 
per assumptes propis, haver d’anar al 
jutjat per arribar a acords sobre els ho-
raris per reducció de jornada i, fins i tot 
en alguns casos, haver de demanar per-
mís per anar al lavabo.

Aquesta és la sororitat de les dones 
capitalistes: enriquir-se a costa de l’ex-
plotació de milers de dones treballadores.

CCOO i UGT s’estavellen 
contra la determinació de 
les treballadores

Han estat setmanes d’intensa mobilitza-
ció on les treballadores no només han fet 
front al xantatge patronal, sinó també a 
la vergonyosa aliança de la burocràcia de 
CCOO i UGT amb l’empresa per tren-
car la vaga. Aquests dirigents han trac-
tat de menystenir qualsevol acció sindical 
que plantegés donar la batalla: han sig-

nat acords amb l’empresa que han estat 
rebutjats per les treballadores i han cri-
minalitzat les organitzacions convocants. 
Però han xocat amb la determinació de 
les treballadores.

La victòria de les companyes de La 
Corunya marca el camí. Per això la rebel-
lió de les treballadores d’Inditex conti-
nua fins a aconseguir: una pujada sala-
rial de 500 €/mes, que els diumenges es 
paguin en les mateixes condicions que la 
resta de festius i l’equiparació de les aju-
des socials que ja rep el sector masculi-
nitzat del grup (material escolar, guar-
deria i menjador).

Desembre del 2022 serà recordat com el 
mes amb més assassinats masclistes des 
que van començar els registres oficials 
el 2003. Tretze dones assassinades en 28 
dies, acabant doncs l’any amb dos me-
nors i 49 dones assassinades per les se-
ves parelles, exparelles o progenitors. En 
21 d’aquests casos constaven denúncies 
per violència masclista (un 42,9%), en 
cinc hi havia suposades mesures de pro-
tecció que no han evitat els crims i, fins 
i tot, alguns dels assassins estaven dins 
el sistema VioGén per relacions de mal-
tractament anteriors.

Després d’un any tràgic, el 2023 ar-
ranca amb quatre dones assassinades en 
les primeres 24h. És insuportable. Ens 
continuen matant i aquí no canvia res. 
La cosa seria molt diferent si les vícti-
mes, en lloc de dones, fossin bisbes, ban-
quers, polítics o jutges.

Un sistema en guerra 
contra les dones

Als feminicidis cal sumar altres xifres de-
vastadores. Les violacions han augmen-
tat un 38% el 2022 i es calcula que més 
de vuit milions de dones a l’Estat espa-
nyol han patit assetjament sexual. Cal 
ser clares: els culpables del terrorisme 
masclista no són només els que maten o 
agredeixen. Aquesta xacra social és per-
mesa i emparada per un aparell de l’Es-
tat i una judicatura masclista i classista. 
L’ofensiva contra la llei del Només Sí és 

Sí —que va comptar amb el suport actiu 
de la direcció del PSOE— o l’esperpent 
antidemocràtic amb la renovació del Tri-
bunal Constitucional demostra que ens 
han declarat la guerra.

Aquests reaccionaris amb toga, com 
els dirigents de Vox i del Partit Popular, 
protegeixen els nostres agressors amb 
sentències infames, obliguen a lliurar 
els nostres fills a maltractadors, empa-
ren empresaris assetjadors i que ens pa-
guen menys només pel fet de ser do-
nes, agiten contra el dret a l’avortament 
i disseminen la seva homofòbia i trans-
fòbia. Són els de la “Patria, Familia, Di-
os y Bandera” que sempre han estimu-
lat totes les formes possibles de violèn-
cia contra nosaltres. És el que ara veiem 
amb les mesures antiavortistes aprovades 
pel Govern de Vox i PP a Castella i Lleó, 
que plantegen que els sanitaris ofereixin 
a les dones que pretenguin interrompre 
el seu embaràs la possibilitat d’escoltar 
el batec del fetus o una ecografia en 4D. 
Un clar exemple que sota aquest sistema 

i amb una extrema dreta totalment enco-
ratjada, els drets que hem conquerit po-
den ser eliminats de cop.

Què serveix i què no serveix 
en la lluita contra 
el masclisme?

Estem fartes que malgrat les lleis i les 
declaracions del Govern del PSOE-UP, 
aquesta sagnia masclista no cessi. “Al-
guna cosa no estem fent bé com a soci-
etat”, ens diuen. Però, sent fidels a la re-
alitat, qui no està fent bé les coses és el 
Govern central.

Pot semblar contradictori que aquesta 
escalada d’assassinats es produeixi quan 
s’estan tramitant més lleis feministes 
que mai. Però no ho és. Per acabar amb 
el masclisme no n’hi ha prou amb de-
nunciar la seva l’existència o modificar 
la legislació. No acabarem amb la vio-
lència de gènere “reforçant les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat”, “edu-
cant en igualtat” als jutges i les jutges-

ses o amb “més coordinació i informa-
ció institucional”.

Si de veritat estan sonant les alarmes 
a la Moncloa que ho demostrin. Cal anar 
a l’arrel del problema, que és l’opressió 
econòmica, ideològica i de gènere que 
provoca el capitalisme. Lliures i Comba-
tives sempre donarem suport a les mesu-
res que ens facin avançar en drets, per-
què sabem que els canvis legislatius són 
en molts casos el fruit de la lluita des de 
baix. Però mai no aplaudirem la retòri-
ca buida.

Lluitar conseqüentment contra la vi-
olència masclista passa per enfrontar-se 
a l’extrema dreta i a l’Església Catòlica, 
per depurar els franquistes de l’aparell de 
l’Estat i les seves institucions i per dero-
gar lleis ultrareaccionàries que continu-
en contribuint a la nostra opressió, com 
ara la Llei d’Estrangeria. Passa per mo-
bilitzar els ingents recursos econòmics 
que existeixen —i que són a les butxa-
ques dels grans capitalistes, empresaris i 
proxenetes— i posar-los al servei de les 

necessitats socials (cases d’acollida, sa-
laris dignes o subsidi indefinit fins a tro-
bar feina, accés a un habitatge assequible, 
serveis públics de qualitat…) de les més 
oprimides. Sense mitjans econòmics, ma-
terials i humans reals a disposició de les 
víctimes no hi pot haver igualtat.

Confiar la lluita contra el masclisme 
a renovar pactes amb la dreta és un camí 
fracassat. Només la mobilització més de-
cidida i enèrgica del moviment feminis-
ta podrà posar fi a la violència a la qual 
aquest sistema sotmet cada dia les dones 
joves i treballadores.

Ni una menys! 
Aquest 8M tornem a la 
vaga estudiantil feminista

El 8 de març s’ha convertit en una ci-
ta fonamental en la nostra lluita. Lliures 
i Combatives i el Sindicat d’Estudiants 
hem convocat tot el jovent a la vaga es-
tudiantil feminista el 8M i a omplir els 
carrers en les manifestacions que hem 

convocat a les 12h i en les que se cele-
braran a la tarda. Però no només les es-
tudiants hem de respondre de la manera 
més contundent possible. Els sindicats i 
les organitzacions feministes haurien de 
convocar una vaga general de 24h! Te-
nim força i sobren els motius per tornar 
a paralitzar-ho tot. Aquest seria el millor 
missatge que podem enviar a l’extrema 
dreta i a tota la casta de masclistes que 
volen revenja pel que que ha significat 
el nostre moviment.

El capitalisme és violència sistèmica 
contra les dones més oprimides. Però no 
permetrem que aquest sistema ens aixafi. 
No donarem ni un pas enrere fins acon-
seguir que la consigna ni una menys! es 
faci realitat.

Les dependentes d’Inditex en peu de lluita
Després de la victòria de la vaga a La Corunya, la rebel·lió s’estén

Uneix-te i construeix 

amb nosaltres el 

feminisme revolucionari!

Així es lluita i així es guanya!

Estem amb vosaltres!

VE DE LA CONTRAPORTADA

Nieves Canalejo López
Treballadora d’hostaleria

(La Corunya)

Porto treballant des que tinc consciència. 
Sent nena a casa perquè, encara que tinc 
un germà gran, com a dona em va “to-
car” fer llits, fregar i anar a la recollida de 
l’oliva. Després, amb 14, servint en ca-
ses adinerades com a interna i, fins avui, 
que amb 59 anys no he parat. He viscut 
l’opressió com a dona i com a treballa-
dora tota la meva vida, de moltes mane-
res, i tenia clar que necessitàvem eines 
de lluita específiques. Sé que no hi hau-
rà revolució sense emancipació de la do-
na i viceversa, per això estic encantada 

amb la creació de Lliures i Comba-
tives i d’estar al peu del ca-

nó, perquè sé que lluitarem fins que ho 
aconseguim tot!

María Fuentes
Treballadora de la neteja

de l’Hospital Gregorio

Marañón (Madrid)

Fa molts anys que defenso les dones, es-
pecialment perquè gent molt propera a 
mi ha patit violència masclista i, avui en 
dia, segueixen en tractament per les se-
qüeles. Vaig conèixer Lliures i Combati-
ves el 2020, quan el PP va voler privatit-
zar el servei de neteja del Gregorio Ma-
rañón, hospital on treballo. Van ser un 
dels molts col·lectius que ens van donar 
suport en aquesta lluita. Des de llavors 
participo en tot el que puc i les recolzo 
al 100% perquè crec que és molt neces-
sari que construïm col·lectius així. Men-
tre la veu i les forces m’acompanyin se-
guiré fent-ho perquè contactar amb elles 

ha estat del millor que m’ha pogut pas-
sar. La lluita contra el masclisme la por-
ten amb magnificència. Jo els hi agraei-
xo molt tot el suport que vaig tenir al seu 
dia i que segueixo tenint avui.

Mireia Alonso
Estudiant

(Gasteiz)

Vaig començar a participar a Lliures i 
Combatives no fa gaire, però a cada mo-
ment he tingut present la força i seguretat 
que et transmet saber que hi ha més per-
sones que comparteixen els teus matei-
xos ideals. És una organització acollidora 
on sempre s’està a gust i on et sents lliure 
per comentar, debatre i compartir qualse-
vol objectiu o pensament. Les seves ide-

es del feminisme coincideixen amb les 
que jo comparteixo i és una raó més per 
la qual m’agraden tant els seus punts de 
vista, lluites i moviments que impulsen.

Óscar Soria Moya
Estudiant
(Màlaga)

La primera vegada que vaig saber de 
Lliures i Combatives va ser fa  gairebé 
5 anys arran d’una assemblea contra 
 l’LGTBI-fòbia organitzada a la Univer-
sitat de Màlaga, i a partir d’aquí vaig co-
mençar a participar assíduament tant en 
l’activitat de la plataforma com del Sin-
dicat d’Estudiants. Estic a Lliures i Com-
batives perquè crec que és una organitza-
ció que sempre és a la barricada dels més 
oprimits i oprimides i que és conseqüent 
amb les seves idees, posicionant-se per 
molt polèmic que sigui el tema, sempre 
amb les dones de classe treballadora, mi-
grants i LGTBI, que són les que més pa-
teixen la xacra d’aquest sistema.

5è ANIVERSARI
de Lliures i Combatives

Participa a la 
V Trobada
   Estatal 
          de Lliures i Combatives

Dissabte 25 de febrer | Madrid | 10h
Inscriu-te a libresycombativas.net
per a participar. Us hi esperem!

La violència masclista disparada
Ens maten i aquí no passa res!
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AVANÇA AMB FORÇA

EL FEMINISME

CONTINUA A L'INTERIOR 

Teresa Prados

Dissenyadora (Barcelona)

El meu primer contacte amb Lliures i 
Combatives va ser el 2017, quan més 
d’un miler de dones dúiem a terme des 
de la Plataforma Lliures d’Essure una 
lluita de denúncia de les terribles conse-
qüències que per a la nostra salut va tenir 
i encara té ser portadores d’aquest anti-
conceptiu de la Bayer. Les companyes 
de Lliures i Combatives van ser decisi-
ves per fer avançar la nostra lluita. Em 
van fer connectar amb les idees del fe-
minisme revolucionari, que em van do-
nar respostes i em van ensenyar el camí 
a seguir a nivell laboral, sindical, polí-
tic i personal. El feminisme de classe, el 

-
xemburg o Alexandra Kol·lontai, em va 

per l’emancipació de la dona treballado-
ra és la lluita per l’alliberament del con-
junt de la nostra classe.

Carmen Muñoz

Treballadora d’hostaleria i 

estudiant d’FP (Cadis)

Tot va començar el 2019, quan després 
d’anys treballant a Madrid al sector de 
l’hostaleria, em van acomiadar per estar 
embarassada. Va ser llavors quan vaig 
decidir fer un pas endavant i posar-me 
en contacte amb Esquerra Revolucionà-

ria per organitzar-me políticament i sin-
dicalment. A través d’aquesta organitza-
ció, vaig conèixer les companyes de Lliu-
res i Combatives i em vaig sentir molt 

-
na, treballadora i mare en un sistema que 
colpeja sistemàticament els nostres drets 
com a classe, és una lluita diària cons-
tant. Per això per mi és un orgull pertà-
nyer a aquesta plataforma i lluitar per 
acabar amb aquest sistema que no té ab-
solutament res a oferir a milions de do-
nes i joves treballadores.

Carmen Diego

Treballadora SAD (Astúries) 

Des de la nostra plataforma fa anys que 
tenim una relació estreta amb Lliures i 
Combatives. Es van apropar a nosaltres 
amb gran generositat per a donar-nos su-
port i ajudar-nos en les lluites que hem 
tingut al llarg d’aquests anys. Han mar-
cat el camí de com defensar un feminis-
me revolucionari i anticapitalista. La llui-
ta de Lliures i Combatives és de classe i 
contra l’explotació sexual, la precarietat 
laboral, la justícia patriarcal i amb la rei-
vindicació d’una assignatura d’Educació 
Sexual. Per això estem d’acord amb les 
companyes i lluitem amb elles en tots els 
espais on hi ha opressió i abusos. I aquest 
any tornarem juntes a reivindicar la va-
ga feminista del 8 de març.

Estudiant (Sevilla) 

Vaig començar a participar a Lliures i 
Combatives el 2018 arran de les mobi-
litzacions contra la sentència de la Ma-

continuo perquè defenso que l’opressió 
que patim les dones i el col·lectiu LGT-
BI té l’origen en el sistema capitalista i 
en la seva maquinària reaccionària. És el 

treballadora lluitar per un feminisme re-
volucionari que posi al punt de mira el 
sistema, defensant consignes vitals com 
el dret a l’avortament i l’abolició de la 

de lloguer. 

Ana Isabel Arellano

Estudiant (València)

Sóc companya de Lliures i Combatives 
des de fa 4 anys. Vaig conèixer l’organit-
zació a les mobilitzacions contra la sen-
tència de la Manada, unes protestes que 

-
ta recent. És en moments com aquests on 
l’acció de les masses és fonamental i em 
sento orgullosa de dir que Lliures i Com-
batives va encapçalar aquestes protestes. 
Les vagues i les manifestacions estudi-

antils van ser el 
seu senyal d’iden-
titat i el que em va ani-

-
ceixo una militància activa, visi-
tant centres d’estudi, enganxant cartells, 
fent arribar la nostra premsa on em si-
gui possible, assistint a reunions periò-
diques, aprenent cada dia com de debò 
es poden canviar les coses. Per això ani-
mo des d’aquí a donar aquest pas enda-
vant i a unir-se, ja que l’organització és 
l’únic camí.


