CURRICULUM VITAE

Emília Bolinches Ribera

ELS SEUS ORÍGENS VITALS
I PROFESSIONALS
Emília Bolinches Ribera naix a Carcaixent (la Ribera Alta) i viu a València.

Va estudiar Periodisme (Títol de Periodista per l’Escuela de Periodismo de
Madrid, en 1972), i és Llicenciada en Filologia Moderna (Anglés i Francés)
per la Universitat de València en 1978.

Títol de Periodista

Títol de Filologia Moderna

Realitza la tesi de fi de carrera de Periodisme en Le Département des Périodiques de La Bibliothèque Nationale de France,
a París (1970-71) sobre les publicacions espanyoles durant la
Guerra Civil que formen part del fons de l’Hemeroteca Nacional Francesa.
La Posdata. Periòdic de la tesi

El Solfeo. Periòdic de la tesi

Tesi de fi de carrera
de Periodisme

Llengües maternes: valencià i castellà.

El seu interés pels idiomes respon a voler
comunicar-se millor amb la gent i també per
poder llegir les literatures europees en els
idiomes en què han sigut escrites i la filosofia
de Kant (assisteix als Congressos Internacionals de Filosofia en el MuVIM sobre Kant, en
2004, Schiller en 2005, Lévinas en 2006 i
Hegel en 2007, Rousseau en 2008,
Georges Santayana en 2009 i Michel
Foucault en 2010). Per tant, dedica molt
de temps a mantindre els coneixements de
l’anglés i el francés que va aprendre durant
la carrera de Filologia i també d’iniciar i mantindre l’ensenyament del rus i de l’alemany.
Fins i tot aprofita el temps de les vacances
d’estiu per fer cursos d’immersió lingüística
en diverses escoles de Londres (1969…),
Dublín (Eurocentres, 1994), París (Alliance
Française, 1970/71…), Moscou (Institut
Pushkin, 1996), Sant Petersburg (Universitat
de Leningrad, 1995) i Munic (Tandem, 2000).

Tomba de Kant en l’antiga Königsberg
(Alemanya), hui Kaliningrad (Rússia) 2001

PERIODISME DE CARRER
I DE LLUITA
Ha treballat com a periodista activa des de 1971 fins al 2008 en premsa escrita (diaris Tele-Express de Barcelona, El Independiente de Madrid, Diario de Valencia, de
València, El Periódico de Catalunya, La verdad, El País i Levante; setmanaris com
ara Valencia Fruits i Valencia Semanal; i revistes com Interviu, Tiempo, Dinero, Viajar
i Saó, entre altres), ràdio (Radio Popular, Radiocadena Española i Ràdio 9) i televisió
(TVE-Aitana a la Comunitat Valenciana i TVV Canal 9) en diversos nivells de responsabilitat, en informació i opinió, i ha tractat temes tant diversos com ara els d’economia i treball, el feminisme, la política local, estatal i internacional (en especial
Amèrica Llatina i els països de l’est d’Europa i Rússia), els Drets Humans i el paper en
les democràcies de la ciutadania organitzada, dels mitjans de comunicació social
i de la dona. Durant 1978/79 dirigeix el Gabinet de Premsa de la Conselleria d’Economia i Hisenda del Consell del País Valencià. I més tard formarà part del Gabinet
de Premsa de l’Ajuntament de València (1982/1989) i dels de la Mostra del Cinema
Mediterrani i Expo Jove des de les primeres edicions. Fins al 1989 també col· labora
amb les publicacions de l’Ajuntament de València, la Diputació i la Generalitat. De
gener a setembre de 1977 va ser la corresponsal a Londres de Valencia Fruits.

Algunes revistes i periòdics on
ha col· laborat

Alguns periòdics on ha treballat

Redacció del Valencia Semanal

Col· lecció del Valencia Semanal en DVD

Curta vida del Diario de Valencia
Inauguració de les emissions a Ràdio 9

Redacció dels informatius de Canal 9

Amb l’equip de cap de setmana de Canal 9

Per preparar-se davant un possible treball en la televisió,
realitza el Curso Avanzado de Escritura para Cine y Televisión,
a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de València
en 1995, i el de La Escritura del Guión Audiovisual, també a la
UIMP, en 1996.

Diploma d’Escriptura de Cinema i Televisió

Diploma d’Escriptura del Guió Audiovisual

JUBILADA PERÒ ENCARA

PERIODISTA

Actualment col· labora ocasionalment en els diaris El País i Levante i també en Le Monde diplomatique en Español, així com
en les publicacions digitals La Independent, de Barcelona; i
Pikara Magazine, del País Basc i Con la A, de Castelló. A més
dels periòdics de paper i dels digitals, utilitza habitualment les
xarxes socials. També forma part de la tertúlia sociopolítica
del magazine Portes Obertes, de CV Radio (València) en el
94.5 de la FM.
Tertúlia a la CV
Radio. València maig 2016

Ha rebut el premi Llibertat d’Expressió de la Unió de Periodistes
en 1984, lliurat als membres del Col· lectiu B. Pérez per la defensa de l’estat democràtic i de les llibertats durant l’etapa de
la transició, i el de Dones Progressistes en 2003, per la defensa
de la Igualtat de la Dona en el llibre d’estil Notícies amb llaç
blanc.

III Premis Llibertat d’Expressió. 1984

Premis Llibertat d’Expressió al
Col· lectiu B. Pérez

Col· lectiu B. Pérez a l’eixida de l’Audiència on els
seus integrants van ser defensats per l’ advocat José
Luís Pérez de los Cobos de desenes de querelles per
injúries i calúmnies presentades pel partit Fuerza
Nueva, el Grup d’Acció Valencianista (GAV), Unión
Regionalista Valenciana (URV) i altres grups de la
ultradreta valenciana.

Amb Urruticoechea, Premi Llibertat
d’Expressió 2016

FEMINISME EN L’ADN
PERIODISME AMB VISIÓ DE GÈNERE

El seu interés pels problemes feministes el va desenvolupar
molt prompte en la premsa. Coautora amb Rosa Solbes
en La Hoja del Lunes de la columna Sección Feminista, en
1976/77, que va tindre una curta vida, com era d’esperar,
donada la censura i la falta de llibertat d’expressió dels últims anys del franquisme. Més tard, també amb Rosa Solbes
com a coautora escriu una altra columna, amb una durada més llarga (de 1983 a 1986), sobre les preocupacions
feministes amb el títol X-X, en referència als cromosomes
femenins, en la revista SAÓ.

Va coordinar en 2002 l’edició encarregada per la Unió de Periodistes Valencians del manual d’estil per a periodistes sobre la
violència de gènere Notícies amb llaç blanc, pioner a Espanya
en aquest tema que va ser adoptat per la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya i pels sindicats de periodistes.
El manual va meréixer una menció especial de l’Instituto de la
Mujer.

Notícies amb llaç blanc. Portada
i contraportada

Molt sensible a la necessitat d’aconseguir
la igualtat de la dona, va formar part de
l’equip impulsor i realitzador que durant
cinc anys, de 1984 a 1989, va mantindre en
antena, amb les seues companyes periodistes Rosa Solbes i Anna Senent, el programa
radiofònic setmanal Entre Nosotras, pioner
a Espanya en el tractament dels temes de
la dona. I en la Televisió Espanyola a la Comunitat Valenciana (Aitana) va realitzar en
directe el programa feminista La otra mitad
en 1988, com a complement del radiofònic
Entre Nosotras.

Programa Entre Nosotras, 1984. Fotografia Palanca

També va formar part de l’equip inicial per
a posar en marxa la revista digital feminista,
encara en actiu, Con la A, dirigida per
Alícia Gil Gómez.
Les quatre periodistes iniciadores de la revista digital
Con la A. Desembre 2011

La Xarxa de Periodistes es concentra davant el Col· legi de Periodistes
de Barcelona. Abril 2016

El Congrés de Barcelona recorda els
objectius de Pequín

Pertany a la Xarxa Internacional de Periodistes amb
Visió de Gènere i a la Xarxa Estatal de Dones Periodistes, a més a més també a la Unió de Periodistes
Valencians de la qual és sòcia fundadora, organització professional que agrupa la gran majoria dels
periodistes de la Comunitat Valenciana i que està
integrada en la Federación de las Asociaciones de
la Prensa de España.

Recorden a Barcelona el Congrés de
Fes en 2011

IV Congrés de Fes (Marroc) 2011

IV Congrés Xarxa de Periodistes a Fes (Marroc) 2011

Taller virtual d’escriptura periodística
amb perspectiva de gènere

Concentració a València. Abril 2015

FEMI

NISME
A C T I U
Feministes registren la propietat
del seu cos. València 2014

Manifestació per la legalització de
l’avortament.València, 1979

Feminisme a la Intersindical Valenciana

María Ángeles Duran Honoris Causa. Maig 2012

LA DOCÈNCIA ACADÈMICA
UN PARÈNTESI BREU
En l’àmbit acadèmic fa classes en línia des
del curs 2006/2007 fins al 2010/2011 en la
Fundació Isonomia - Universitat Jaume I de
Castelló, amb el mòdul dedicat a les Relacions amb els Mitjans de Comunicació Social del Curs Associacionisme i Participació
Ciutadana Igualitària

Certificats Isonomia

L’OBSERVACIÓ ELECTORAL

INTERNACIONAL

Es va formar per a poder actuar com a observadora electoral internacional. Així, va seguir el postgrau i va obtindre la Diplomatura en Assistència Electoral i Observació Electoral Internacional per ADEIT-Fundació Universitat-Empresa (València 2009). Abans va fer el
curs de Capacitació per als Observadors Electorals organitzat per l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers Estrangers de Madrid i realitzat a l’Escola Diplomàtica a l’abril
de 2008.

Títol d’Assistència i
Observació Electoral 2010

Amb el títol de l’Escola Diplomàtica en l’acte
de lliurança. Madrid. Abril 2008.

Títol de l’Escola Diplomàtica

Des de 2004 fins al 2014 ha realitzats treballs com a Observadora Electoral Internacional
i ha format part en diverses missions internacionals per a cobrir els comicis presidencials
i parlamentaris de Bolívia, Equador, Mèxic, Nicaragua, Paraguai (Missió en 2013 de la
OEA-OAS, Organitzation of American States, encapçalada, per l’expresident de Costa
Rica i Premi Nobel de la Pau Óscar Arias Sánchez), Veneçuela i, a Europa, de la República de Moldàvia (Missió en 2009 de l’OSCE, Organitzation for Security and Cooperation in
Europe).

Col· legi Electoral a La Paz,
Bolívia

Cerimònia oficial d’inauguració de la Jornada Electoral.
2005. Bolívia

Una visita a la Cambra dels
Diputats. Bolívia

Col· legi Electoral a Tena
(Napo), Equador. Setembre
2008.

Un col· legi electoral a l’aire lliure
a l’Amazonia equatoriana. Setembre 2008.

Detall de les paperetes ja preparades per al recompte i trasllat.
Equador. Setembre 2008.

Amb Margarita Zapata, neta del
mític Emiliano. Mèxic. Juliol 2006.

Mèxic. Periodistes i observadors en la
llarga nit electoral esperant els resultats. Juliol 2006.

Observadors Electorals Internacionals a Mèxic. Juliol 2006.

Amb el mític exguerriller Eden Pastora, participant en les
eleccions de 2006. Nicaragua

Diploma de l’Organització dels Estats Americans. Paraguai. Abril 2013.

L’entrada d’un Col· legi Electoral a Managua. Eleccions
de Nicaragua. 2006.

Votant a Asunción. Paraguai. Abril 2013.

El cap de la Missió Óscar Arias, premi Nobel
de la Pau i expresident de Costa Rica emet el
comunicat oficial el dia després a Asunción,
Paraguai. Abril 2013

Coordinació d’Observadors Locals i
Internacionals. Eleccions. Veneçuela.
2004.

Transport militar per a la tornada a Caracas.
Eleccions. Veneçuela. 2004.

L’estrena de la votació electrònica.
Eleccions. Veneçuela. 2004.

L’escriptor Eduardo Galeano no va voler
perdres el triomf de Chávez. Eleccions.
Veneçuela. 2004.

El president nord-americà Carter a Caracas.
Eleccions. Veneçuela. Novembre 2006.

Llargues cues a les eleccions de novembre de 2006. Veneçuela.

Amb el company assignat per la OSCE al Delta del Danubi.
Eleccions de Moldàvia. Abril 2009.

L’equip amb la traductora i el conductor.
Eleccions Moldàvia. Abril 2009.

Amb el coordinador del grup. Eleccions de la República de
Moldàvia. Abril 2009.

L’equip destinat al sud de la República de Moldàvia. Eleccions. Abril 2009.

IMPLICACIÓ AMB ELS PROBLEMES
SOCIALS I ELS

DRETS HUMANS

Diploma de l’Institut Mediterrani d’Estudis
Europeus. 2006

VIII Seminari de Drets Humans a l’Escola Diplomàtica de Madrid. Maig 2014

Assisteix al Fòrum Social Mundial de Porto
Alegre (Brasil) en 2003 i de Bombai (l’Índia)
en 2004 amb cobertura informativa per a la
Televisió Valenciana-Canal 9 i Ràdio 9. Participa en el VIII Seminari sobre Drets Humans
celebrat a l’Escola Diplomàtica, a Madrid,
en maig de 2014.
Fòrum Social Mundial de Porto
Alegre (Brasil). 2003
Fòrum Social Mundial de Bombai
(l’Índia). 2004

Fòrum Social Mundial de Bombai (l’Índia). 2004

També com a resultat de la visita de la
Comissió a Colòmbia realitza 13 reportatges per a la Televisió Valenciana sobre l’actualitat política i social així com
la vulneració sistemàtica dels Drets
Humans en aquell país. Els reportatges
s’emeten durant 13 setmanes en la primavera de 2005.

Certificat emés per les Corts
per a la missió a Colòmbia.
Gener 2005
A Cayo Limón els militars dominen la situació. Colòmbia

En 2005 forma part d’una Comissió Oficial per a la Verificació de la Situació
dels Drets Humans de Colòmbia. La
Comissió va recórrer les zones més conflictives del país amb presència de la
Guerrilla, dels paramilitars i dels militars.
Del resultat de la visita es va elaborar
un informe final que es va presentar a
les autoritats valencianes, colombianes, espanyoles i europees. Entre els
comissionats figuraven diversos diputats i diputades –del Congrés i de les
Corts Valencianes-, membres d’organitzacions humanitàries i de les ONG, i
periodistes.

Cada pedra simbolitza un
caigut. Colòmbia

Reunió de la Comunitat amb els
brigadistes i la Comissió. Colòmbia.
Gener 2005.

Reunió de la Comissió amb les autoritats colombianes. Bogotà. Colòmbia.
Gener 2005.

La Comunitat de San José de Apartadó informa els membres de la
Comissió. Colòmbia. Gener 2005.

L’Organització Femenina Popular
vol mantindre el poble sense armes.
Magdalena Medio. Colòmbia. Gener
2005.

Primeres conclusions de la Comissió a
la prensa abans d’abandonar el país.
Bogotà. Gener 2005.

Però… quan els brigadistes i la Comissió se’n van torna el perill. Colòmbia.
Gener 2005.

ACTIVISME POLÍTIC, LINGÜÍSTIC
I CIUTADÀ
Dóna conferències en fòrums universitaris
i ciutadans, ha organitzat seminaris i congressos, i ha publicat assajos sobre política
internacional, comunicació, transparència
i participació ciutadana, feminisme, Drets
Humans i el paper de la ciutadania organitzada i els mitjans de comunicació en les
democràcies.
Participa en les Jornades sobre Immigració i
Societat: Un Compromís Social des del Poder
Legislatiu, organitzades per l’Institut Mediterrani d’Estudis Europeus i les Corts Valencianes en el marc de la Càtedra d’Investigació Corts Valencianes sobre Parlamentarisme. Van tindre lloc en juny de 2006 a
València i a Alacant.

Alguns llibres que han publicat ponències o assajos
seus

Conferència a Rabat (Marroc). Maig
2010.

Congrés sobre la Transició Política al
Marroc en la Primavera Àrab. Rabat.
Maig 2010

La llei de la transparència a debat.
València. Febrer 2015.

Homenatge als 10 d’Alaquàs, componets de la Taula Democràtica del País
Valencià, 40 anys després de ser detinguts per associació il· legal. Universitat
de València, juny 2015.

Jutges i fiscals debaten en les I Jornades Europees contra la Corrupció. Fotografia PratsiCamps. València. Novembre 2015

Polítics i ciutadania en les II Jornades Europees contra la Corrupció
a València. Maig 2016. Fotografia
PratsiCamps.

Laudatio a Rosa Solbes. Premi Sor Isabel de Villena. 15 d’abril 2011.

Premi Vicent Ventura. Universitat de
València. 2 de maig 2013.

Davant de la Generalitat el Dia
dels Drets Lingüístics. València.
2014.

Visita al Monestir de la Trinitat amb motiu de la Laudatio. 15 d’abril 2011.

Premi Vicent Ventura a Rosa Solbes.
València. 2 de maig 2013.

Petició a les Corts de l’aplicació
del Requisit Lingüístic. València, 19
maig 2016

Manté un contacte estret amb organitzacions socials i amb les ONG com ara ACICOM
(Associació Ciutadania i Comunicació), de la qual és fundadora i vicepresidenta, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Valencians pel Canvi, Amnistía Internacional, Green
Peace, Mostra Viva del Mediterrani, Creu Roja i Menuts del Món del qual també és sòcia
fundadora, amb les quals col· labora habitualment en la defensa ciutadana dels seus
objectius.

Cartelleria informativa Deima Jonusaityte. Esdeveniments d’ACICOM.

Escriu Pilar Soler, rebelde con causas, la biografia d’una
dona feminista i republicana, clar referent per al feminisme valencià. El llibre ha estat editat en 2013 per Publicacions de la Universitat de València. En l’actualitat
prepara un llibre de contes i un altre de caire socioeconòmic sobre la transformació del poble de pescadors i mariners de Benidorm en l’empori turístic de hui.

Llibre Pilar Soler Rebelde con causas,
editat per la Universitat de València.
Novembre 2013

Presentació del llibre de Pilar Soler.
Desembre 2013. Universitat d’Alacant.
Seu Ciutat.

Exposició Preses de Franco a la Universitat de València. Juny 2008

El Catàleg Preses de Franco. Juny
2008

Una exposició molt visitada a la Universitat de València. Juny 2008

Preses de Franco. Exposició a València. Juny 2008

Pilar Soler en l’exposició Preses de
Franco. València. Juny 2008

Alejandra Soler, cunyada de Pilar
Soler, en l’exposició Preses de Franco.
València. Juny 2008

Maquetació: Deima Jonusaityte

