
UN NOU ESFORÇ EN LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT. 
SÓN TAMBÉ UNA PRIORITAT ECONÒMICA. 
 
Extracte del Programa Electoral de les Eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012 en matèria d’Igualtat de les dones. 

 
Actualment al nostre país, assistim a decisions i reformes dels governs de dretes 
autonòmic i estatal, clarament direccionades cap un canvi de model social, retornant 
de forma inexorable a plantejaments clàssics i patriarcals. No són casuals, ni neutres 
que els sacrificis pressupostaris més importants es centrin, per exemple, en les escoles 
bressol o bé en la implementació de la llei de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència. Tampoc és improvisada una reforma laboral que precaritza 
el mercat de treball i que atenta especialment als drets dels treballadors i 
treballadores a conciliar la seva vida laboral, familiar i social. 
 
Com serà una societat on es dificulta l’accés dels nens i les nenes a l’etapa educativa 
0‐3, on sigui quasi impossible aconseguir recursos per a les persones dependents i on 
les relacions laborals a l’empresa facin quasi incompatible gaudir en plenitud el fet de 
ser mare amb ser treballadora?. Estem parlant del retorn a un agreujament dels nivells 
de discriminació de gènere, on les dones estan tornant a l’espai privat, obligades a 
exercir rols de cura, i cada cop amb més obstacles per accedir al mercat laboral amb 
igualtat d’oportunitats. Caldrà tenir present les conseqüències que tindran els 
patiments emocionals, provocats per la vivència de greus situacions econòmiques, 
laborals i de risc d’exclusió social de moltes dones. Quan la salut social femenina està 
clarament afectada per aquest escenari, automàticament entren en risc els altres 
aspectes psíquics i fins i tot els físics. 
 
No pot ser que tots els anàlisis i lectures que es fan de la crisi i els seus resultats, 
estiguin cegues al gènere i que no valorin en cap moment l’impacte específic en la vida 
de les dones. No pot ser que el gruix de les reformes i retallades es centrin en aquells 
serveis públics que tenen a veure amb la vida quotidiana de les persones i pensar que 
això no té biaix de gènere. Seran les dones les grans damnificades de tot plegat, 
cobrint les mancances imposades als sistemes de serveis de benestar. Aquesta 
sobrecàrrega posarà en risc la seva salut i els seus processos de creixement personal, 
social i laboral. 
 
Davant d’aquesta situació, els i les socialistes treballarem per: 
 

 Garantir el desenvolupament dels instruments estratègics de país que aborden 
la igualtat de gènere. 

 Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d’inclusió social, per 
abordar les situacions de pobresa i exclusió que pateixen les dones 

 Retornar a prioritzar la implementació de l’etapa educativa 0‐3 i cercant 
fórmules viables de finançament de les escoles bressol 

 

 Reformar la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència per garantir la cobertura de les persones dependents 



 Exigir canvis a la reforma laboral que recuperi i millori les accions vinculades en 
facilitar la vida laboral, personal i familiar. 

 Recuperar la lluita contra el conjunt de discriminacions clàssiques de gènere: 
bretxa salarial, precarietat de les dones, l’accés als espais de decisió. 

 Garantir el compliment de la llei d’igualtat ( plans d’igualtat a les empreses i a 
les administracions públiques) 

 Garantir la presència de les dones en l’espai públic i la incorporació dels homes 
a l’espai privat i de cura. 

 Implementar el marc legal i desenvolupar polítiques públiques contra les 
violències que pateixen les dones pel simple fet de ser‐ho.  

 Defensa del marc legal vigent que garanteix a les dones decidir sobre el seu 
propi cos i sobre una maternitat desitjada. 

 
Cal donar suport a l’emprenedoria, majoritàriament són dones les emprenedores, a 
través dels recursos d’Acc1ó i recursos d’entitats especialitzades . Cal el manteniment 
de les polítiques d’igualtat a les empreses, acompanyant el teixit productiu en la posta 
en marxa de plans d’igualtat, per tal d’aprofitar el talent femení. 
 
Cal també un nou impuls a les polítiques de Gestió del Temps a les Empreses, 
acompanyant la posta en marxa de mesures que facilitin la conciliació de la vida 
personal i familiar, i la fidelització del talent femení. I cal finalment lluitar contra la 
bretxa salarial. 
 
Una altra gran urgència es situa a nivell de la violència de gènere, continua sent una 
xacra social i, ara les seves manifestacions estan agreujades també com a 
conseqüència directa de la degradació socioeconòmica dels entorn familiars.. Per això 
cal avançar en el desplegament de la llei per a l’eradicació de la violència contra les 
dones, assolint el compromís d’acabament de la xarxa de recursos per poder fer front 
a la recuperació de les víctimes de violència masclista. Seguirem fent campanyes 
públiques contra la violència masclista, i donant a conèixer els recursos existents per 
tal de donar suport a les dones que pateixen violència. Garantirem també el 
cobrament de la pensió d’aliments a les dones maltractades i als seus fill i filles. Ho 
farem desplegant el fons d’impagament de pensions, que contempla la nostra llei com 
a compromís del país amb les dones, com a institució que vol garantir que tota dona 
víctima de violència i els seus fills i filles cobri la seva pensió d’aliments. Aquest és un 
recurs indispensable per garantir que les famílies víctimes de violència no acabin en 
l’exclusió. Finalment donarem suport al finançament de les Cases d’Acollida per a 
dones maltractades, en aquells municipis que en el seu moment van fer una aposta per 
poder acompanyar les víctimes de violència masclista.  
 
Finalment pel que fa a la lluita contra l’explotació sexual, val a dir que aquest és un els 
temes que més preocupa a molts ajuntaments, especialment pel que fa a l’ocupació de 
l’espai públic, tant en nuclis urbans com en les vies locals. Des del punt de vista social 
cal treballar donant un missatge clar al respecte. Però cal ressaltar també que 
Catalunya és l’única comunitat autònoma que té regulats els locals de pública 
concurrència on es permet l’exercici de la prostitució, el que ha produït un efecte crida 
tant per a les màfies que exploten dones com a l’hora de legitimar la demanda 



d’aquest tipus de servei. En aquest context, la nostra proposta seria elaborar un full de 
ruta que incorporés les següents actuacions decidides 
 
Mesura 4.9 

 
Elaborar una llei de l’espai públic, on quedés recollida expressament la prohibició de 
l’exercici de la prostitució en tot aquest àmbit (que inclou espai urbà i carreteres). 
Derogar igualment el decret de regulació de locals de prostitució, per deixar aquesta 
activitat sense empara normativa directa, i vist que globalment l’experiència ha estat 
negativa. 
 
Cal facilitar el camí a les dones que ho volen deixar. Proposem crear un programa de 
recuperació personal i reinserció en el mercat de treball de les dones ex‐prostitutes, 
que contemplarà accions formatives, de suport emocional i de recuperació psicològica. 
Igualment, cal seguir desincentivant la demanda, mitjançant campanyes a l’efecte, així 
com tenint una actuació decidida de penalització als clients que demandin serveis 
sexuals remunerats. 


