
Les dones  
A LA REPÚBLICA CATALANA

www.assemblea.cat @assemblea facebook.com/assembleanacionalcatalana
Assemblea Nacional Catalana C.Marina 315, 08025 Barcelona | 93 347 1714

Què volem?
Volem construir un estat propi que ofereixi a tota la ciutadania viure en llibertat i 
dignitat, sense discriminacions per raons de gènere, identitat i orientació sexual, 
religioses, culturals, origen, etc., on la defensa dels drets de les persones sigui l’eix 
vertebrador del país i del seu govern.

Un país que faci de l’eradicació de la violència masclista una qüestió d’estat, 
posant tots els recursos i eines necessàries per garantir la recuperació de les dones i 
criatures que la pateixen i fer efectiva la seva eradicació.

Un país amb uns serveis públics de qualitat que facilitin la participació de les dones 
en tots els àmbits de la vida pública (educació gratuïta des de nadons, targeta 
sanitària a tota la ciutadania, recursos suficients per a les persones amb autonomia 
personal limitada en totes les etapes de la vida i accés a les prestacions socials i 
econòmiques) i a on homes i dones assumeixin co-responsablement les tasques de 
cura.

Un país on el dret a decidir sobre el propi cos estigui garantit en totes les 
circumstàncies, sense imposicions morals, culturals ni religioses. En el qual la 
llibertat sexual, els drets de les persones LGTBI i la despenalització de l'avortament 
estiguin garantits.

Una societat democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible, culturalment 
rica i diversa,  econòmicament pròspera i on tothom hi tingui cabuda sigui quin 
sigui el seu origen.

Un estat propi que reconegui les aportacions de les dones en tots els àmbits de la 
vida (política, recerca, economia, cultura, esport, ciència...).

Un estat que defensa la igualtat, no pot defensar escoles que segreguin per sexe: 
reclamem una escola co-educativa i co-educadora, laica, pública i plural.

Volem un país on les lleis laborals s'adaptin a les necessitats de les persones i no 
als interessos de les que legislen o les empreses, on els sous igualitaris estiguin 
garantits.

Volem un país amb mirada internacional, que no doni l'esquena a la resta del món, 
en el qual les fronteres no siguin un obstacle per ajudar als més necessitats i on les 
quotes de persones refugiades es compleixin. Volem ser un país d'acollida.

Volem la independència perquè crear un estat propi 
és l’única eina possible per disposar 

de les estructures d’estat i dels recursos necessaris 
que ens permetran fer realitat la Repúbica Catalana, 

un país al servei de totes les persones.



 
Les dones a la República Catalana
Les dones som més de la meitat de la població i no estem tancades en un 
únic espai, reivindiquem la nostra presència en tots els àmbits perquè som la 
força amb vots i, amb una manera de fer nova política, imprescindibles per a 
la República Catalana. Exigim, doncs, la nostra participació en l’elaboració de 
la nova constitució per tal de poder assegurar que els nostres drets i llibertats 
estiguin recollits i garantits.

Denunciem la irrupció constant per part del Regne d'Espanya vers la 
legislació del Parlament de Catalunya i les seves competències, deixant al 
lliure arbitri del Tribunal Constitucional fins a una trentena de lleis i decrets 
catalans, entre les quals podem destacar:

- Llei d'igualtat efectiva de dones i homes

- Llei de l'impost sobre habitatges buits

- Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència  
  en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Les dones no volem estar sotmeses a un Tribunal Constitucional que ens 
retalla la llibertat i, per això, reclamem la independència com a eina 
imprescindible per aconseguir un País lliure i digne en el que les dones en 
formem part en igualtat de condicions des del minut zero.

La política de recentralització i de desinversions al nostre territori per part 
dels successius governs de l’Estat Espanyol provoca que no disposem dels 
recursos necessaris per a sostenir els serveis públics que necessitem, ni 
per garantir els drets humans de la ciutadania, ni per assegurar el 
desenvolupament econòmic del país.

Actualment, la Generalitat no pot recaptar i gestionar tots els impostos que 
es generen a Catalunya, només en pot gestionar el 13%. 

Què  podríem fer amb el 100% dels nostres impostos?

- Podríem dotar de pressupost la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, actualment aturada per manca de 
pressupost. Cal disposar de totes les eines i recursos necessaris per 
tal que la violència masclista sigui una qüestió d'estat real.

- Potenciar la Llei de promoció de l’autonomia personal i  atenció a 
les persones en situació de dependència. El govern de l’Estat 
Espanyol incompleix sistemàticament el finançament d'aquesta llei 
i té un impacte immediat que afecta especialment les dones, tant 
pel què fa a les dependents (63% de sol·licitants i 67% de les 
perceptores d’ajudes) com a les cuidadores (80% són dones).

- El 30 % de les famílies estan al llindar de la pobresa. 
Més d’un 40% són famílies monoparentals, de les que el 90% són 
mares amb una o més criatures a càrrec.

- Un 11,7% de les famílies amb dos salaris estan al llindar de la 
pobresa, tot i comptar amb dos sous, per l’empitjorament de les 
condicions laborals, la precarització de la feina i la baixada dels 
salaris.

Tenim grans dèficits en serveis públics: residències per a la gent gran, 
serveis de salut, habitatges protecció social, escoles bressol, serveis per a 
les persones dependents, etc.


