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Presidenta, senyores diputades, senyors diputats, representants d’organitzacions i 
institucions, persones convidades,  
 
Des de CCOO de Catalunya agraïm l’oportunitat de comparèixer en aquesta 
Comissió i poder fer arribar les nostres consideracions, reflexions i posicionament 
respecte a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, llei que 
considerem imprescindible en l’actual context i que pensem que ha d’esdevenir un 
instrument potent, eficaç i adient per garantir que el principi d’igualtat sigui 
definitivament una realitat tangible a Catalunya tant per a les dones de la nostra 
generació com per a les dones de les generacions futures. Abans que res voldríem 
traslladar a aquesta Comissió que lamentem la urgència amb què s’ha engegat la 
seva tramitació i que no s’hagi suscitat un ampli debat a partir de la participació 
del moviment de dones i feminista, i de les organitzacions no governamentals, i 
que hi hagi hagut tan poc temps per poder preparar la intervenció. 
 
El segle XX ha estat el segle del desenvolupament, amb no poques dificultats i 
resistències, de les polítiques de dones i d’igualtat. El segle XXI havia de ser el de 
la seva consolidació. Hem vist, però, que no es tracta d’un procés lineal i que, 
malauradament, aquest desenvolupament s’ha trobat massa vegades amb 
obstacles, resistències, i fins i tot podríem dir que sabotatges. Potser la lluita 
contra el patriarcat no estava tan arrelada com els hauria agradat a totes aquelles 
dones pioneres que varen defensar en les I Jornades Catalanes de la Dona el 1976 
la primera Plataforma de Lluita Feminista a Catalunya. El patriarcat es resisteix a 
ser superat i, per tant, es reinventa constantment adoptant rostres i formes 
diferents. 
 
Fa pocs dies, CCOO, com a membre del CNDC, hem participat en el 59è període 
de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica de la Dona de les Nacions 
Unides avaluant els avenços, els obstacles, els retrocessos i les amenaces que 
encara pateixen els acords i la Plataforma per a l’Acció de Pequín 95, aprovada en 
la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la dona ara fa vint anys. 
Anem avançant, però som conscients que l’evolució de les polítiques de dones 
està patint estancament i fins i tot involució a tot el món occidental, i també que 
en moltes ocasions la situació de crisi es fa servir com a justificació per aturar el 
camí cap a la igualtat. Els poders públics n’han de ser conscients i dissenyar les 
estratègies i abocar els recursos necessaris i eficaços tant per assolir l’objectiu de 



la igualtat real com per aturar qualsevol de les amenaces d’involució. 
 
En el moment en què el patriarcat ha fet aliança ferma amb el neoliberalisme ha 
estat relativament fàcil argumentar, arran de la crisi, que s’havia d’aturar 
qualsevol esforç econòmic, qualsevol acció positiva o qualsevol promoció 
estratègica de la igualtat i de l’apoderament de les dones. S’han posat en perill 
drets adquirits durant molt de temps, s’han aplicat mesures d’austeritat, s’han 
reduït serveis i recursos públics, s’han fet reformes, com la laboral, que ja hem 
vist que no estan servint per al que ens van dir que servirien i que han estat en 
moltes ocasions l’excusa per justificar canvis de caire estructural que també han 
tingut, i tindran, durant molt temps un impacte de gènere important i, de manera 
especial, sobre les dones joves, nouvingudes i grans i totes les que es troben en 
situació de més vulnerabilitat.  
 
En aquests darrers anys s’han alentit i reduït polítiques públiques i d’igualtat i 
també polítiques socials que directament o indirectament afavorien un millor 
exercici de la igualtat a moltes dones en els diversos àmbits del seu cicle de vida. 
Des de la Secretaria de la Dona de CCOO hem elaborat l’Informe del 8 de Març, 
que ens ha donat una imatge del present que s’allunya dels missatges sobre una 
hipotètica recuperació. I aquesta és una de les realitats que cal tenir en compte 
quan s’elabora una llei d’igualtat de dones i homes, no només perquè hi ha 
desigualtat de gènere sinó perquè cada vegada hi ha més desigualtat social, més 
índex de pobresa i més risc d’exclusió social. 
 
 
L’anàlisi de les dades ens mostra que la situació social i laboral de les dones a 
Catalunya el 2015 es troba lluny d’experimentar un canvi de tendència a millor 
respecte a anys anteriors:  
 

• La taxa d’atur continua pujant, un 19,9% per a les dones (un 20,2% per als 
homes). A més, les dones reben majoritàriament prestacions més baixes pel 
tipus d’ocupacions menys valorades a les quals accedeixen i són majoria 
també entre les persones aturades de llarga durada. 

• L’atur entre la població jove de 16 a 19 anys que busca feina i no en troba 
és alarmant, ja que arriba al 65,7% per als homes i al 56,1% per a les dones. 
Només 4 de cada 10 joves troben feina. I entre els 20 i els 30 anys és 1 de 
cada 3. 

• Per cada home de 45 a 60 anys que busca la primera feina hi ha 3 dones, i 
en la franja de 31 a 44 anys, per cada home hi ha gairebé 5 dones.  

• De la població aturada que rep subsidi gairebé hi ha el doble d’homes que 
dones. 

• 1 de cada 3 homes aturats percep una prestació, però en dones és 1 de cada 
4. En el cas dels joves és també alarmant que 1 de cada 8 nois rebi 
prestació, mentre que entre les noies només en rebi 1 de cada 10. 



• La taxa d’activitat és de 10 punts per sota de la dels homes, i segueixen 
retirant-se per assumir la cura i omplir els buits del sistema públic d’atenció 
social que, amb retallades i privatitzacions, cronifica la feminització de 
l’atenció a la dependència i les obliga gairebé exclusivament a atendre 
infants, persones malaltes i gent gran. 

• Hi ha un incipient augment de l’ocupació, però és de pitjor qualitat. Seguim 
amb una desigualtat salarial de les més altes del sud d’Europa, una 
segregació horitzontal i una de vertical tant en els sectors d’activitat com en 
l’orientació professional i en el tipus d’ocupació.  

• La precarietat de les dones treballadores es deu, en part, als sous baixos, a 
la divisió sexual dels sectors d’activitat, a les valoracions dels llocs de 
treball amb biaixos de gènere i de sexe, i, sobretot, al tipus de contractació, 
que cada vegada és més a temps parcial i, a més a més, temporal. Tot plegat 
fa que parlem d’una bretxa tant en salaris com en prestacions baixes que fan 
pronosticar un elevat índex de feminització de la pobresa a curt, mitjà i llarg 
termini amb les prestacions per jubilació.  

• Al llarg de l’evolució de la crisi del 2008 al 2012 hi hagut un augment 
significatiu del percentatge de persones, homes i dones, en situació de risc 
de pobresa. En el cas dels homes la crisi ha fet que aquest nombre augmenti 
4,5 punts i, en el cas de les dones, 2,5, perquè parteixen d’una situació ja 
desfavorable. El risc de pobresa afecta 1 de cada 5 persones. 

• Segons l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, hi ha un impacte de 
gènere en la realitat de la pobresa quan analitzem les rendes anuals, les llars 
amb dificultats per arribar a final de mes i les privacions de les llars. En 
totes les categories, les dones estan en pitjor situació i, quant a les rendes 
mitjanes per llar, les dones tenen un 18% menys de renda i 10 punts més de 
privacions a les llars. 

• Del nombre de persones que rebien pensió a Catalunya el 2013 hi ha una 
desigualtat substantiva pel que fa a les dones. Del conjunt de pensions les 
dones cobren de mitjana 479 € menys que els homes, que cobren 536 € de 
pensió mitjana, és a dir que la bretxa és del 43,5%, que les dones cobren de 
menys. 

En aquest context, des de CCOO volem fer arribar a aquesta Comissió algunes 
consideracions, reflexions i comentaris amb relació al que creiem que aquest text 
hauria de millorar, però també amb el benentès que més val un bon text que 
respongui de debò a les necessitats actuals i futures, una llei ambiciosa, 
innovadora, que de debò faci avançar la igualtat de facto de les dones d’ara i de 
demà, que no pas un text obligat pel calendari electoral que pugui tenir absències 
importants tant en els continguts com en les formes. 
 
Des del nostre punt de vista, la llei ha de partir d’un diagnòstic actualitzat perquè 
la realitat social, econòmica, política i laboral d’avui té molt poc a veure amb la 
que hi havia quan es va debatre el primer text que ha servit de base per a aquesta 



proposició. Cal analitzar, entre d’altres, les condicions de vida de les dones; 
l’impacte de gènere que han tingut tant les reformes laborals com les mesures 
d’austeritat i les retallades en l’estat del benestar; els indicadors de pobresa, de 
precarietat laboral o d’exclusió social; els efectes de la desregulació de l’ocupació, 
la doble presència, la desregulació de les jornades laborals i la divisió sexual de 
l’ús del temps dedicat als treballs de cura; l’impacte de gènere en la salut, en 
l’educació, en les polítiques econòmiques, en els salaris i en les prestacions; la 
desigualtat en pensions, en el poder adquisitiu de les dones de totes les edats, etc. 
S’hauria de fer un tractament transversal dels drets socials i els treballs de cura, la 
pobresa, la precarietat i el risc d’exclusió social en tots els capítols, especialment 
en els d’ocupació, treball assalariat, seguretat, justícia, violència masclista, 
habitatge, formació o atenció social. 
 
Cal, també, que sigui al més participativa i debatuda possible, i enriquida pel 
màxim de les aportacions, reflex de les necessitats i els desitjos de totes les dones, 
amb totes les seves diversitats i realitats, que viuen, que treballen a Catalunya. 
Una llei construïda amb les aportacions d’una àmplia representació de la societat, 
moviments socials i organitzacions de dones i feministes té el potencial 
d’esdevenir més adequada, sustentada i defensada. En definitiva, una llei més 
consolidada democràticament parlant. El que hem vist fins ara pel que fa a aquest 
aspecte considerem que presenta greus mancances, ja que tot i que ha comptat 
amb un nombre considerable de compareixences diverses i plurals, des d’aquestes 
línies no podem deixar de fer crítica a la impossibilitat d’haver debatut el text ni 
tan sols en el marc del CNDC.  
 
La llei hauria de parlar de les dones amb les dones, i fer-ho defugint l’ús sexista 
de la llengua: les dones hem de ser visibles com a subjectes en les paraules, en els 
continguts i en les accions. Al mateix temps tenint en compte que tot el que ens 
passa ens passa perquè existeix el patriarcat, proposem que s’esmentin, es 
defineixin i s’incloguin els termes patriarcat i androcentrisme com a conceptes 
que expliquen l’origen de la desigualtat per raó de sexe i de gènere així com la 
discriminació que pesa sobre les dones només pel fet de ser dones. Entenem que 
una llei d’aquestes característiques ha de d’anar al més lluny possible i, si escau, 
superar els buits que pugui tenir la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. Hauria d’incorporar concreció en les 
actuacions, garanties, instruments de control, sancions i pressupost per esdevenir 
una norma legal que impliqui el seu compliment obligat per a tothom: poders 
públics, administració, organismes, institucions, empreses i societat en general. 
 
En la secció tercera, anomenada “Treball, ocupació i empresa”, i com a pas previ, 
proposem que es parli de treballs en plural i no de treball de mercat o domèstic, 
d’una banda, per reconèixer i fer visible el treball de cura que encara avui, arran 
de la divisió sexual existent, recau en les dones, tinguin treball assalariat o no, i 
que roman invisible. De fet, segons l’EPA suposa un dels motius importants de la 
inactivitat de les dones, 10 punts superior a la dels homes, la cura o criança de fills 
o filles, la cura de persones malaltes i grans, és a dir, assumir “altres 



responsabilitats familiars”, adherir-se a la parcialitat voluntària (que cada vegada 
és més obligada que voluntària) i assumir el retrocés de l’estat del benestar per 
part de les dones. De l’altra, per reconèixer el valor econòmic d’aquest treball de 
cura, inclòs el domèstic i no a l’inrevés, ja que, si hi poséssim preu, suposaria una 
part important del PIB i, en canvi, és una part amagada, invisible i alhora 
importantíssima de les responsabilitats que assumeixen les dones.  
 
Aquest títol incorpora recomanacions i incentius, i posa l’atenció, des del nostre 
punt de vista, de manera desproporcionada, en l’emprenedoria, el suport 
empresarial i, en canvi, fa poc èmfasi en les polítiques actives d’ocupació amb 
perspectiva de gènere, els drets i les polítiques socials vinculades als drets laborals 
i de suport a les dones autònomes en drets fonamentals com el de la maternitat. 
Calen mesures concretes que garanteixin, i no només promoguin, la igualtat 
d’oportunitats en la formació, en la promoció i en la carrera professional per 
superar tant el sostre de vidre com el terra enganxifós. Mesures que tinguin en 
compte la prevenció de riscos psicosocials i l’impacte de les condicions de treball 
sobre la salut de les dones, que identifiquin els riscos amb mètodes i instruments 
adients en la prevenció i que en valorin els diferents efectes en homes i en dones 
per després plantejar les propostes d’actuació més adequades. 
 
Calen accions obligades per a les empreses públiques i privades entorn de les 
valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere per poder anar a l’arrel 
de la segregació horitzontal i vertical, i a l’origen de gran part de la desigualtat 
salarial. Calen accions que veritablement facin avançar en el repartiment de 
responsabilitats i en la valoració i el reconeixement del treball de cura perquè 
l’anomenada conciliació no recaigui només en les dones i no esdevingui un càstig. 
Mesures concretes que incentivin els permisos de paternitat i que facin que les 
entrades i sortides de l’ocupació no esdevinguin una penalització quan estan 
motivades per les necessitats de cura o atenció a la dependència. 
 
Aquesta llei no pot deixar de banda la bretxa que es dóna en el poder adquisitiu de 
les dones a Catalunya i la discriminació a curt i llarg termini que aquesta suposa: 
 

◦ El 2014, el 17,36% de les dones treballadores van guanyar menys del 
SMI (641,40 €) davant el 7,52% dels homes. El 56% de les dones 
tenen uns guanys inferiors a dues vegades el SMI en contraposició al 
35,59% dels homes. En canvi, els homes són el doble que les dones 
cobrant de 5 a 6 vegades el SMI, l’atur de llarga durada cada vegada 
té més rostre de dona i la desigualtat en l’accés als recursos és més 
gran.  

 
◦ Les diferències o la desigualtat salarial entre treballadors i 

treballadores existeixen per a tots els grups d’edat. Les dones cobren 
6.900 € de mitjana menys que els homes de salari brut anual. Les 
dones estrangeres pateixen doble discriminació. Per edats, la 
diferència va des dels 2.000 € de les persones de menys de 25 anys, 



perquè tant dones joves com homes joves cobren poc, fins a 
aproximadament els 8.000 € que cobren més els homes de mitjana en 
la franja de 45 a 54 anys. Els salaris dels homes van augmentant al 
llarg de la vida laboral en major proporció que els de les dones. Les 
dones d’entre 35 i 44 anys tenen els salaris més elevats, però a partir 
dels 45, en comptes d’augmentar progressivament com els dels 
homes, es modifiquen a la baixa. 

 
◦ Per sectors, d’una diferència de 1.300 € en la construcció o de 

2.000 € en la indústria, anem a més de 6.000 € al sector de serveis. 
Per al tipus de contracte indefinit hi ha una diferència superior als 
7.000 €, i per al temporal, d’uns 2.000 € de mitjana. 

 
 
La llei d’igualtat de Catalunya entenem que ha de tenir com a punt de partida la 
Llei orgànica 3/2007, però en alguns aspectes i partint de les competències 
establertes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya ha de preveure accions que 
puguin anar més lluny. La llei orgànica fins avui ens ha permès avançar en plans 
d’igualtat i mesures en els convenis i les empreses, però cal avançar més i millor. 
El text de la proposició ha de reforçar al màxim la negociació col·lectiva en 
general, ja que per a les dones és protecció de drets d’igualtat i, de manera 
concreta, protecció per a la salut o suport en cas de patir violència masclista. Cal 
ser més contundent en l’eliminació de pràctiques abusives com l’assetjament 
sexual o per raó de sexe. Fins ara veiem com la negociació col·lectiva de plans 
d’igualtat i mesures en els convenis va implantant-se, però de manera lenta i 
sobretot a partir de la Llei orgànica 3/2007: 
 

• El nombre de convenis sectorials que hem analitzat des de la Secretaria en 
el darrer any, que inclouen mesures d’igualtat i plans, han augmentat 
respecte a l’any passat. Més del 75% dels convenis sectorials inclouen 
articles que fan referència a mesures d’igualtat retributiva, criteris 
igualitaris per a les promocions, no-discriminació en promoció, formació i 
accés a l’ocupació. El 93% dels convenis incorporen mesures relatives a la 
conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. El 75% dels convenis 
inclouen articulat sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe i el 41% 
(35% el 2014) incorporen en la seva redacció mesures de protecció a les 
dones que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella. 

 
 
Cal que la llei reforci i garanteixi la negociació col·lectiva i el diàleg social com a 
garantia de la igualtat en el dia a dia de les treballadores i els treballadors, però un 
dels buits que té la Llei 3/2007, des del nostre punt de vista, ha estat l’obligació de 
tenir plans d’igualtat a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores. 
Aquesta llei podria fer un pas més endavant i plantejar accions concretes per a 
l’obligació d’elaborar plans d’igualtat o mesures a les petites i mitjanes empreses 
atenent al perfil de l’empresariat català. Les polítiques públiques en matèria de 



salut laboral, han de garantir que la prevenció de riscos laborals incorpori la 
dimensió de gènere en tot el procés preventiu. Així, s’ha d’impulsar l’ús de 
metodologies i instruments que facin visible la dimensió de gènere a l’hora 
d’identificar, mesurar i valorar els riscos laborals, i que en el procés de presa de 
decisió estiguin garantides també la seguretat i la salut de la població treballadora, 
que, acordades amb la representació legal de les treballadores i dels treballadors, 
siguin efectives tant per a dones com per a homes.  
Pel que fa a les violències masclistes en l’àmbit laboral, és a dir, els assetjaments 
sexuals i per raó de sexe, cal, abans que res, el ple desplegament de la Llei 
orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i 
de la Llei 5/2008, d’aquest Parlament, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista respecte a totes les violències.  
 

La llei d’igualtat d’alguna manera podria aprofundir aspectes de manera 
complementària a les esmentades lleis. Trobem que hauria de ser més clara, 
explícita i contundent en l’abordatge, la sanció i l’eradicació de les violències 
masclistes en l’àmbit laboral, i incorporar, respecte als assetjaments sexual i per 
raó de sexe, per exemple, com a mínim tot el que s’està treballant en el si del 
Consell de Relacions Laborals, així com garantir el compliment de les lleis de 
violència i la Llei 3/2007, quant al suport a dones treballadores que pateixen 
violència masclista per part de parelles o exparelles. Proposem la inclusió dels 
abusos en l’àmbit laboral al sistema públic d’atenció i a la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència masclista, així com 
crear sistemes d’indicadors i de tractament de les dades que permetin fer visibles 
aquestes violències també. 

Entenem que ha de prioritzar la formació ocupacional i la coeducació reals en 
general i, especialment, els elements clau per a la reducció de la segregació 
horitzontal i vertical, la bretxa de la presència de dones en tots els sectors i tots els 
nivells de responsabilitat, i, alhora, valorar millor tots els àmbits professionals, 
especialment els feminitzats. La llei podria abordar amb fermesa també l’aspecte 
de la doble presència, que té relació amb el que diem sobre els treballs de cura i 
sobre la necessitat de vincular les polítiques d’igualtat amb les polítiques 
d’atenció i suport a la dependència, a la criança de fills i filles, i a l’atenció a la 
gent gran. És urgent abordar la doble presència perquè estem exposant les dones a 
unes exigències que comporten costos per a la seva salut i perquè esdevé un 
obstacle per trencar sostres de vidre o terres enganxifosos (dificultat d’assumir 
càrrecs). 
 
En el conjunt dels riscos laborals hi ha un impacte de gènere que no es fa visible i 
sobre el qual, per tant, no s’actua. Així, els riscos als quals s’exposen dones i 
homes a la feina són diferents perquè tenen a veure amb la manera com ens situa 
l’organització del treball a dones i a homes. Així, els riscos ergonòmics per 
moviments repetitius són molt més presents entre dones que no pas entre homes. 
L’indicador clàssic de danys a la salut que són els accidents de treball és un 
indicador que recull l’exposició a riscos en activitats amb poca presència de 



dones, de manera que, de nou, tornen a ser invisibles. Com a dada, sabem que el 
54,9% de les dones assalariades a Catalunya estan exposades a doble presència, és 
a dir, més de la meitat de les dones treballadores han de respondre a treball 
assalariat i a treball domèstic i familiar. La doble presència està reconeguda com 
un risc psicosocial que afecta la salut de les dones. 
 

◦ Segons l’Enquesta catalana d’usos del temps, existeix una gran 
desigualtat de sexe en els usos del temps, fruit de la divisió sexual dels 
treballs tant de cura com remunerat. El temps dedicat al treball 
“domèstic-familiar” és superior al temps dedicat al treball remunerat, i la 
càrrega total és superior per a les dones (6 h) que per als homes (5,18 h). 
Els homes dediquen 1 hora més que les dones al treball remunerat i les 
dones dediquen gairebé 2 hores més que els homes al treball domèstic 
familiar. Les diferències es troben en totes les edats, però a partir dels 16 
anys és pràcticament el doble. 

◦ A Catalunya, tant en els permisos retribuïts (paternitat o maternitat) com 
en els no retribuïts (excedències o reduccions de jornada), les dones són 
gairebé la totalitat. El 2013, el dret al permís de maternitat va ser exercit 
per 49.598 dones i 817 homes, el 95,4% de les excedències per fills o 
filles les han exercit les dones, i en un 84,4%, per tenir cura de familiars. 
Les dones, quan tenen fills o filles, també passen a la inactivitat o al 
contracte parcial fins a 5 vegades més que els homes, i per cada home 
que redueix la jornada hi ha 10 dones. 

Aquesta llei pot ser l’oportunitat per introduir definitivament un canvi en 
l’estructuració i l’organització de la nostra vida a tots els nivells. Hauríem de 
poder començar a plantejar un model d’organització de tota la societat que posi al 
centre la vida de les persones, amb totes les necessitats de la reproducció humana, 
per després decidir com s’organitzen tots els àmbits, inclús els treballs assalariats, 
i quins models d’usos del temps afavoreixen una veritable coresponsabilitat o 
conciliació no només per a les dones. 

 
Finalment, la llei d’igualtat de dones i homes de Catalunya hauria d’esdevenir un 
impuls real i definitiu per assolir els objectius d’igualtat i d’apoderament de les 
dones d’aquest país en tots els àmbits. 
 
Hauria de ser l’instrument, en línies generals, com a mínim per: 
 

• Desenvolupar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere 
que permetin corregir la segregació, la desigualtat i l’impacte de gènere 
en l’atur de llarga durada, que afavoreixin realment la 
coresponsabilitat en els treballs de cura i que siguin efectives en la 
creació d’ocupació real, de qualitat i amb drets. 

• Garantir accions efectives davant la precarietat laboral que eradiquin 
la bretxa salarial i en prestacions, així com la discriminació laboral, i 



que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en la promoció de les dones, 
en la seva formació i en la seva carrera professional. 

• Impulsar la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa, dels plans 
d’igualtat i de les mesures com els protocols d’assetjament sexual i per 
raó de sexe per fer front a les desigualtats de les dones en les feines 
remunerades en tot tipus d’empreses. 

• Garantir el dret d’igualtat en sectors feminitzats amb segregació 
horitzontal. 

• Facilitar la renda bàsica de ciutadania i la protecció davant la pobresa 
energètica i els desnonaments. 

• Desenvolupar polítiques públiques que garanteixin l’accés en equitat 
als recursos d’atenció social sense cap exclusió per motiu de sexe, de 
gènere, edat, origen, creença o condició sexual. 

• Garantir la igualtat en l’accés a la salut i a l’educació de tots els nivells 
sense discriminació. 

• Garantir els drets sexuals i reproductius de les noies i de les dones. 
• Garantir un ensenyament realment coeducador i laic. 

 
 
 
 
 
En resum: 
  
Creiem que una llei que garanteixi el dret de les dones a viure en llibertat i igualtat 
és una llei tan important com necessària al nostre país per poder garantir que la 
igualtat real i el respecte a les diferències i diversitats de les dones siguin un fet en 
el present i en el futur de Catalunya. Ara bé, no a qualsevol preu i de qualsevol 
manera. Volem un bon text, un tràmit amb totes les garanties democràtiques que 
sigui participatiu i, sobretot, que respongui als desitjos i a les necessitats de les 
dones amb les dones com a subjectes de dret en un estat democràtic com el nostre. 
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