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CATALUNYA IGUALITÀRIA I FEMINISTA
EIX 3. POLÍTIQUES FEMINISTES, POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT
Els i les socialistes defensem els drets de les dones i les polítiques feministes com a
instrument necessari per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i una
societat lliure de masclisme.
La pandèmia de la covid-19 ens mostra com la incorporació de les dones al mercat de
treball va estar i continua estant associada als rols de gènere d’homes i dones. En
moltes ocasions, la participació de les dones a l’espai públic es limita a reproduir, de
manera remunerada, el treball domèstic i de cura realitzat a la llar. Alhora, la
importància del treball reproductiu a l’àmbit privat i del treball de cura a l’àmbit públic
s’han situat en el centre de l’agenda política els darrers mesos. La crisi sanitària i
l’impacte que aquesta ha tingut en la nostra vida quotidiana, amb el col·lapse del sistema
de salut, l’increment de la vulnerabilitat de les persones i el tancament dels centres
educatius, els centres de dia i els centres especials de treball, posen de manifest quins
són els treballs realitzats normalment per dones al mercat de treball i també en l’espai
privat, així com la manca de reconeixement de les feines tradicionalment considerades
femenines, tant en l'àmbit social com salarial. I és que els treballs feminitzats són
normalment els més menystinguts i precaritzats.
L’economia submergida, malauradament, també té un impacte de gènere important.
Moltes són les dones que treballen en l’àmbit de la neteja domèstica o en la cura de
persones dependents sense contracte de treball. Aquest fet els impedeix acollir-se a les
diferents ajudes decretades pels governs per als treballadors i treballadores. Segons
l’ONU Mujer, les conseqüències econòmiques de la pandèmia tindran un impacte més
gran en les dones. Sindicats i organitzacions internacionals coincideixen en aquesta
hipòtesi.
En definitiva, les dones tenen treballs més precaris i inestables, tenen ingressos
menors, tenen menys capacitat d’estalvi, i també són les que assumeixen de manera
habitual el treball no remunerat de la cura. Els poders públics han de vetllar perquè la
sortida d’aquesta crisi i el camí de la recuperació social i la reactivació econòmica no
incrementi, encara més, la desigualtat estructural que pateixen les dones només pel fet
de ser dones, ja que són les que tenen una incidència més gran en les bosses de pobresa,
situacions de marginalitat, hiperprecarietat i desemparament.
La pandèmia també ha posat al centre de l’agenda política el perill que suposa per a
moltes dones viure confinades amb el seu agressor. Les dades mostren que a Catalunya
s’ha incrementat un 60 % el nombre de trucades al telèfon d’atenció de les dones
víctimes de violència masclista, durant la primera onada de confinament a principis de
2020, fet que mostra que més dones van patir agressions a les seves llars.
Malauradament, aquest va ser el delicte més habitual durant l’estat d’alarma.
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Tanmateix, i malgrat aquesta evidència, algunes forces polítiques continuen tenint
discursos negacionistes que perpetuen el sistema patriarcal.
Però no només els darrers mesos i la pandèmia estan marcant el present de les dones
al nostre país. En els darrers anys, la lluita contra el masclisme i pel dret de les dones
no ha estat una prioritat de govern. La xarxa d'atenció arriba només a una de cada deu
dones víctimes de violència masclista i nou de cada deu dones queden fora de qualsevol
mena d'atenció; només disposem de vuit serveis d'informació i atenció especialitzades
(SIE), on treballen 59 professionals per recuperar les víctimes de tot Catalunya. I el
Govern català ha estat incapaç de destinar-hi recursos propis per adaptar els serveis a
les necessitats reals de les víctimes; destina 2 M€ menys a polítiques envers les dones
que el 2010; i, davant el nombre cada cop més gran de dones assassinades per violència
masclista i l'increment d'agressions sexuals a l'espai públic, respon amb menys inversió
en l'atenció i la prevenció de la violència masclista. Els nous recursos anunciats sortiran
majoritàriament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, recursos transferits per
l'Estat per sumar i no per reemplaçar allò que haurien de fer i no fan les Comunitats
Autònomes que, com Catalunya, tenen les competències transferides.
Volem una societat que garanteix els drets de les dones i elimini el model de
masculinitat clàssic. Compromesos i compromeses amb el feminisme, defensem la
necessitat d’incorporar la perspectiva feminista al global de les polítiques públiques i,
per tant, als recursos i serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania. I alhora, prioritzar
i implementar polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra
la violència masclista, l'eliminació de la bretxa salarial i de les pensions, així com la
d'altres formes de discriminació laboral, el foment de nous models de masculinitat que
afavoreixin la corresponsabilitat, l'abolició de la prostitució, el treball contra la
pornografia i la persecució del tràfic de dones i infants amb finalitat d'explotació sexual.
No estem a la política per conviure amb la realitat, sinó per provocar canvis
transformadors. No és de retruc que sempre que les dones hem avançat en drets i
llibertats ha estat de la mà de governs socialistes: el dret al divorci, el dret a
l'avortament, la Llei contra la violència de gènere, la Llei d'autonomia personal i atenció
a la dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita contra la bretxa
salarial o l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns
exemples. Per a nosaltres, la lluita pels drets de les dones és una prioritat.
O1. La coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena
Des de la petita infància i al llarg de la vida la coeducació és una eina fonamental i
indispensable per aconseguir a mitjà i llarg termini una igualtat efectiva entre dones i
homes. Avui, més que mai, quan reapareixen discursos masclistes que qüestionen les
discriminacions de les dones i la violència masclista, els i les socialistes defensem la
coeducació com l'estratègia necessària per construir ciutadans i ciutadanes lliures i
igualitaris.
P1. Promoure la coeducació des de la petita infància i al llarg de la vida.
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P2. Fomentar programes coeducatius per a infants, agents educatius i famílies.
P3. Vetllar perquè es faci una coeducació real i no només una educació mixta de nenes
i nens a les aules.
P4. Vetllar perquè els continguts curriculars incorporin les figures femenines i els
sabers femenins i aquests no siguin tractats com a comparses, atorgant-los el
reconeixement i el protagonisme que mereixen.
P5. Promoure polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida
familiar i personal a partir, entre d’altres, del foment de la cultura de la conciliació amb
la complicitat de les organitzacions empresarials i sindicals i de l’escola bressol com a
servei públic que també ajuda les famílies a conciliar.
P6. Treballar per acabar amb els estereotips sexistes i per garantir la igualtat real i
llibertat d'elecció d'estudis i professions de l'alumnat.
P7. Fomentar accions positives per incrementar el nombre de dones als estudis
STEM.
P8. Promoure la formació afectiva sexual als centres educatius per prevenir la
violència masclista, i educar en les relacions igualitàries, respectuoses i segures.
O2. Igualtat laboral, igualtat salarial
L'actual contracte social discrimina les dones tant a l'àmbit privat com al públic. En el
segon cas, les dones pateixen diferents discriminacions només pel fet de ser dones, per
exemple, la bretxa salarial, fet que implica que a final d'any les dones tinguin menys
ingressos que els homes per fer treballs d'igual valor i això afectarà directament també
les seves pensions. Aquesta escletxa, junt amb les dificultats per accedir a un lloc de
treball, aconseguir promocionar i, en moltes ocasions, mantenir la feina, impedeix
milers de dones assolir una independència econòmica. I sense aquesta, no hi ha ni
llibertat ni igualtat.
P9. Garantir la participació de les dones professionals en els espais de presa de
decisió.
P10. Aprovar mesures específiques de caràcter temporal per protegir les dones de
les conseqüències de la recessió econòmica derivada de la covid-19.
P11. Fer inspeccions laborals a les empreses per evitar situacions de bretxa salarial.
P12. Impulsar plans d'igualtat a les empreses, d'acord amb el marc normatiu vigent,
per evitar situacions de discriminacions horitzontals i verticals, casos d'assetjament
sexual i/o bretxes salarials.
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P13. Instaurar barems correctors perquè les dones no siguin penalitzades per la
maternitat i vetllar perquè les dones no hagin d’aparcar la formació al llarg de la seva
vida ni per la maternitat ni pels treballs de cura.
P14. Impulsar plans d'igualtat als nostres ajuntaments, per conscienciar sobre la
importància de posar fi a les diferents discriminacions que pateixen les dones.
P15. Promoure l'ús de clàusules igualitàries a la contractació pública, per evitar
situacions de discriminació de gènere a les empreses amb les quals col·laboren les
administracions públiques.
P16. Regular el salari de les i els professionals que treballen en els àmbits d’atenció
i cura.
P17. Promoure accions positives que corregeixin les situacions de segregació
horitzontal i vertical que es donen al mercat de treball en general, i al sector de cura
en particular.
P18. Promoure l’emprenedoria de les dones, per un canvi en el model productiu de
Catalunya, així com l'associacionisme de les dones per crear espais de trobada i
fomentar xarxes de col·laboració i de creixement empresarial femení.
O3. Una Llei d’usos del temps per fomentar la corresponsabilitat i compartir la cura
familiar
La manca de capacitat de gestió i disposició del temps és un factor de desigualtat social
i d'oportunitats, que perjudica majoritàriament les dones, com vam poder comprovar
també durant el confinament provocat per la covid-19. Hem de considerar el temps com
un dret de ciutadania i fomentar la conciliació entre els diversos espais vitals (personal,
familiar, laboral, polític i social), per poder gaudir d'una vida més justa i plena per a
dones i homes.
P19. Promoure accions positives per acompanyar les famílies monomarentals que es
trobin en situació de vulnerabilitat (renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim
vital, serveis de conciliació, ajudes per al pagament de l’habitatge, etc.).
P20. Trencar estereotips de gènere des de la infància fins a l'edat adulta a partir de
polítiques que fomentin la corresponsabilitat de l'espai privat i del treball reproductiu
i de cura, per promoure i estendre nous models moderns i igualitaris de masculinitat
per als més petits i fomentar, mitjançant la coeducació, relacions igualitàries entre
nens i nenes.
P21. Fomentar la corresponsabilitat i l'impuls de mesures de conciliació en l'àmbit
laboral, dirigides tant a dones com a homes.
P22. Incrementar els serveis Respir perquè les persones cuidadores d'una persona
depenent puguin gaudir de temps de descans i recuperació, així com donar-los suport
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emocional i promoure una xarxa informativa i formativa sòlida sobre els recursos al seu
abast.
P23. Fomentar la racionalització de l'ús del temps, amb garanties d’una conciliació
equilibrada dels temps personals, laborals i familiars per a dones i homes, promovent
la corresponsabilitat familiar dels homes i una Llei d'usos socials dels temps.
P24. Promoure la creació de xarxes veïnals i de voluntariat per oferir suport a
famílies monomarentals i impulsar la corresponsabilitat.
O4. Tolerància zero envers la violència masclista
La violència masclista és l’instrument a través del qual el sistema patriarcal perpetua
el poder masculí sobre les dones. N’hi ha de diferents tipus, des de la psicològica a la
física, passant per la sexual, laboral i institucional. Per tant, la violència masclista no
afecta únicament a l'àmbit privat, sinó que també ho fa a l'espai públic. És la
manifestació més virulenta de les discriminacions estructurals que patim les dones
només pel fet de ser dones. Una societat que aspira a ser realment, democràticament i
socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència. Els
poders públics tenen l'obligació de combatre aquesta xacra i garantir que dones i homes
puguin viure una vida lliure de violència.
P25. Garantir la formació amb perspectiva de gènere als i les professionals de tots
els àmbits, especialment als agents implicats en la detecció i tractament de la violència
masclista.
P26. Revisar els protocols d’intervenció en violència masclista existents per assegurar
la coordinació i comunicació dels i les agents implicades.
P27. Crear una xarxa de protecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista
en la qual participin la globalitat dels agents implicats.
P28. Obrir nous Serveis d'Informació Especialitzada que donin cobertura territorial a
la globalitat de les dones víctimes de violència masclista i als seus infants.
P29. Fer campanyes específiques perquè els diferents agents que formen part de la
xarxa d'atenció a les dones víctimes de violència masclista i les mateixes dones
coneguin els seus drets i la cartera de serveis a la que tenen dret. I implicar la
ciutadania en la denúncia de les situacions de violència masclista, perquè tots i totes
som corresponsables davant del masclisme.
P30. Blindar els jutjats VIDO per evitar el seu tancament, tal com ha proposat en
diverses ocasions el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
P31. Implementar l'acompanyament judicial personalitzat als Jutjats VIDO, garantint
els itineraris més segurs des del moment de denunciar fins al final del procés.
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P32. Reclamar els recursos necessaris per a l'habilitació de noves cases d'acollida i
centres d’emergència per a dones maltractades i els seus infants.
P33. Aprovar un Pacte català contra la violència masclista, alineat amb el Pacte
estatal, promoure mesures de sensibilització i prevenció, així com una xarxa de
protecció en la qual participin tots els agents implicats amb els recursos i les inversions
necessàries.
P34. Desplegar Unitats de Valoració Forense Integral (UVIF), com a eines fonamentals
perquè jutges i fiscals puguin avaluar el risc que tenen les víctimes i adoptar mesures
de protecció.
P35. Promoure la creació d'un equip interdisciplinar que identifiqui i doni a conèixer
les conductes pròpies dels homes masclistes i violents, per tal que es puguin detectar
anticipadament per part de les possibles víctimes i els seus entorns familiars i
comunitaris.
P36. Reforçar els serveis de suport a menors víctimes de violència masclista i abús
sexual.
P37. Impulsar campanyes d’acció positiva per afavorir la inserció laboral de les dones
víctimes de violència masclista.
P38. Vetllar perquè els mitjans públics de comunicació no presentin mai situacions
que afavoreixin o minimitzin la violència masclista i promoure protocols per evitar la
utilització de publicitat, música o llenguatge sexista.
O5. Contra el tràfic amb finalitat d’explotació sexual i el proxenetisme
Els i les socialistes sempre hem estat compromeses amb l'abolició de la prostitució i la
lluita contra el tràfic de dones i noies amb finalitat d'explotació sexual. Tant la prostitució
com aquest tràfic són formes de violència extrema que atempten contra la llibertat, la
integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les dones.
P39. Perseguir qualsevol iniciativa privada que ofereixi serveis de prostitució i/o
pornografia, així com qualsevol altre reclam que cosifiqui les dones i/o els infants, i
impulsar espais d'informació i assessorament.
P40. Modificar el marc legal per evitar l'explotació sexual, el proxenetisme i el tràfic
de dones i infants amb finalitat d'explotació sexual, i fomentar una nova legislació al
respecte, implicant també el món local mitjançant la Xarxa de Municipis Lliures de
Tràfic.
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