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28 de setembre de 1994, restaurant el Redolí del Palmar, València. Teresa Chardí presenta a l'associació una iniciativa inèdita 
en quasi 800 anys de pesca legalitzada: vol que es reconega el dret, que per llinatge posseeixen i que per ser dones se'ls nega, 
de pescar a l'albufera. 

La proposta ix endavant amb una primera carta històrica que no fa més que començar dècades de judicis i lluita legal per obtin-
dre el que sense cap dubte és just: igualtat d'oportunitats entre gèneres. 

Han passat 25 anys de l'inici d'aquella èpica batalla legal. Una àrdua tasca suportada per cinc dones valentes, cinc persones que 
van aconseguir l'inaudit després de huit segles assumint i normalitzant la desigualtat, assentant fermament unes bases insensi-
bles a l'evolució i a l'enteniment. Elles, abans que res, van revelar actes exemplificadors, trencant esquemes establits i lleis 
impertèrrites. Elles, sobretot, van obrir bretxa i van traçar una senda d'esperança al mateix temps, il·luminant consciències. 
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Juan Plasencia. Fotògraf documentalista. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I de Castelló amb 
màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació per la Universitat Jaume I de Castelló. 

Actualment compagina la seua fotografia documental amb la coordinació tècnica del Laboratori de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Jaume I. 

Els seus treballs han sigut portades nacionals i han sigut publicats en mitjans com el XLSemanal, La Vanguardia, 7K, AraDiu-
menge, El Mundo, El Dominical, Revista de La Academia de Cine Español, Quimera, Avui Diumenge, etc. 

Entre les seues obres més importants cal destacar dos treballs únics a Espanya: El legado de la guerrilla, una mirada profunda i 
psicològica cap a la història oblidada dels Maquis, i Fila 7, que exposa la crua realitat dels últims cines de sala única del nostre 
país. 
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