
LES DONES I LA 

REPÚBLICA CATALANA 

                                         Dones pel sí 

                                                    #donespelsí 

 



PRESENTACIÓ ASDONES 

 

• Dones per la Independència som la Sectorial de 
Dones de l’Assemblea Nacional Catalana. 

 

• Som una sectorial amb voluntat de ser un espai 
de trobada entre les dones que formem part de 
l’ANC i els grups de dones que des de fa anys 
treballen per tal d’assolir la igualtat real entre 
dones i homes sempre des de la transversalitat i 
treball en xarxa i territorial. 



COM TREBALLEM 

Grups de treball  
territorials i assemblea 
mensual sempre últim 
dimarts de mes a la seu 
nacional ANC, a les 18.30h 

 
 

dones@assemblea.cat 
@donespelsi 
 

mailto:dones@assemblea.cat


 

 
 
 
 

• Dones pel Sí és una iniciativa integrada dins la 

campanya unitària de les entitats i partits 

sobiranistes. S’articula per impulsar la participació 

de les dones en el referèndum de l’1 d’octubre i 

mobilitzar el vot afirmatiu, per donar veu a les 

dones en la campanya i per posar a l’agenda 

política les experiències vitals, necessitats i 

expectatives de les dones.  

• Neix a iniciativa d’algunes dones del SN de l’ANC. 

La sectorial de dones dóna suport i treballa en la 

campanya des del primer dia. 

 

 

PRESENTACIÓ CAMPANYA DONES PEL SÍ 



  

• Està impulsada per dones de diferents entitats 

i partits que compartim un projecte comú: 

construir una república que es fonamenti en la 

justícia social, l’equitat de gènere, el 

sosteniment del planeta i el respecte pels drets 

humans (individuals i col·lectius), que posi al 

centre la vida per davant del deute i dels 

comptes de resultats de les grans empreses. 

 

• Adreça web: https://donespelsí.cat 
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https://donespelsí.cat/
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• Treballem amb un argumentari del tot 

transversal. Per poder fer un país més just 

passa per fer que la igualtat efectiva de dones 

i homes sigui l’eix vertebrador de la societat.  

 

• Cal poder explicar als homes i a les dones que 

no podem pensar en fiscalitat, en serveis 

socials o en polítiques de transport sense tenir 

en compte l’impacte diferenciat que tota acció 

pública té en les nostres vides.  

 



  

• Dones i homes cal que siguem subjectes 

polítics en igualtat de condicions, amb paritat 

en tots els espais de participació i decisió.  

• Aquest argumentari és per explicar que amb el 

sí votem per una república on tant important 

sigui la qualitat democràtica com el benestar 

de les persones i on la lluita contra la violència 

vers les dones esdevingui per fi una qüestió 

d’estat. Una república que sigui de tothom i per 

a tothom, es vingui d’on es vingui, construïda 

de baix a dalt, entre totes, i tots. 



ARGUMENTS PEL SÍ-DONES PEL SÍ 

• Sí, votar és un 

acte de llibertat 

 

• Votar l’1-O és un 

acte de llibertat 

col•lectiva. Votar 

Sí és contribuir a 

la teva llibertat 

 

 

• Històricament, les dones han 

lluitat per aconseguir els drets 

civils, laborals i polítics més 

bàsics: les dones han ocupat 

seients d’autobús que ens 

estaven vetats, omplert de 

paperetes urnes on eren excloses 

i liderat revoltes contra l’augment 

de preus o contra les lleves 

forçoses. Les dones també van 

desobeir la legalitat franquista en 

temes com els contraceptius, 

l’avortament o el divorci i avui 

ningú en qüestiona la seva 

legitimitat i contribució a la millora 

de la societat 

 



 

Sí, les dones volem ser protagonistes de 

la creació de la nova república 

 
 

 

• Votar Sí és obrir 

un procés 

constituent on la 

participació de 

dones i homes 

sigui paritària 

 

• La construcció de la república 

catalana comporta per a les dones 

participar en la seva: no van poder 

votar la constitució ni de la 

primera ni de la segona república 

espanyola ni tampoc l’estatut 

d’autonomia del 1932 – tot i que 

les dones el recolzaren amb més 

de 400.000 firmes lliurades al 

president Francesc Macià. La 

constitució espanyola del 1978 fou 

redactada per set “pares” i 

discutida per unes Corts on 

només hi havia un 5 per cent de 

diputades. 



 

Sí, tindrem més eines per avançar   

en l’equitat de gènere  

 • Segons l’Institut Europeu per a la 

Igualtat de Gènere (EIGE), 

Dinamarca té un valor de 71 

(sobre 100) en l’índex d’igualtat de 

gènere, mentre que Espanya 

registra un valor de 54 

 

• Votar Sí és apostar 

per una república 

que es comprometi 

fermament amb 

l’equitat de gènere 

 

• Amb les eines d’un Estat cal 

construir una república on s’acabi 

amb la precarització del treball de 

les dones, s’elimini la bretxa 

salarial i s’instaurin permisos de 

maternitat i paternitat iguals i 

intransferibles.  

• Una república que garanteixi el 

dret a la cura de totes les 

persones, amb serveis públics de 

dependència, sanitat i educació 

de qualitat i universals, que no faci 

recaure en les dones la provisió 

gratuïta de serveis de cura al 

conjunt de la societat.  



 

 

Sí, necessitem urgentment un país socialment 

més just i que garanteixi unes pensions dignes 

 • Volem una república que 

garanteixi el benestar de totes les 

persones i amb capacitat d’actuar 

sobre la pobresa energètica i 

sobre els habitatges buits, deixant 

enrere unes sentències del 

Tribunal Constitucional que 

imposen una clara penalització de 

gènere degut a la feminització de 

la pobresa.  

• Amb la república catalana podrem 

no només augmentar les pensions 

sinó garantir-les, ja que és l’Estat 

espanyol qui s’ha polit la guardiola 

de les pensions. 

• Avui en dia a Catalunya les dones 

tenen gairebé el doble de 

possibilitats de ser pobres que els 

homes, especialment les famílies 

monoparentals, les dones joves, 

les dones migrades i les dones 

grans amb pensions minses.  

• Votar Sí és apostar 

per la justícia social, 

on cap tribunal faci 

boicot a l’avenç dels 

drets aconseguits 
 



 

Sí, les dones volem tenir el dret a decidir 

sobre el propi cos 

 • La nova república podrà seguir 

aprofundint en els avenços en els 

drets de les dones i el col•lectiu 

LGTBI que Catalunya ha introduït 

en els darrers anys.  

 

• Votar Sí és poder 

construir una nova 

república laica on 

no hi hagi espai per 

les interferències 

religioses 

• El dret a decidir sobre el nostre 

cos –en matèria de drets sexuals i 

reproductius, sexualitat o identitat 

i expressió de gènere– no han 

d’estar subjectes a la moralitat de 

cap confessió.  

• Això inclou l’accés lliure i gratuït a 

la interrupció de l’embaràs, el dret 

a la reproducció assistida 

independentment de l’opció 

sexual i el dret a decidir com viure 

la nostra sexualitat. Per garantir 

aquests drets necessitem un estat 

laic, on les creences religioses no 

intervinguin en l’acció pública.  

 

 



 
Sí, una república on l’eradicació de la violència 

contra les dones sigui una qüestió d’estat 

 • Les violències contra les dones 

constitueixen la més alta negació 

dels drets humans. No són una 

qüestió individual ni privada. 

L’eradicació de les violències 

masclistes pot esdevenir per fi 

una qüestió d’Estat en la nova 

república. 

• Votar Sí és apostar per 

un estat compromès 

amb la lluita contra les 

violències masclistes i 

les seves causes 
 

• Cal deixar enrere un sistema 

judicial ineficient i cec al gènere, 

que sovint exerceix més violència 

contra les supervivents dels 

assetjaments i maltractaments. 

• Eradicar les violències masclistes 

també passa per una llei pròpia 

d’educació que faci efectiva d’una 

vegada per totes la coeducació, 

incorporant transversalment els 

continguts curriculars relacionats 

amb la igualtat i la no violència i 

una educació sexoafectiva de 

qualitat. 

 

 



 

Sí, seguirem sent terra d’acollida 

 

 • Volem marxar d’un Estat que, en 

plena crisi econòmica, ha seguit 

augmentant la despesa militar, 

que exporta armes als països en 

guerra i que ens restringeix la 

possibilitat d’acollir persones 

refugiades. 

• Votar Sí és poder 

acollir les persones 

refugiades i ajudar a 

promoure la cultura 

de la pau 

 

• Hi ha millors maneres de destinar 

els recursos públics i de 

relacionar-nos amb el món.  

• L’aposta de la nova república ha 

de ser per la promoció dels drets 

humans i la cultura de la pau, per 

la garantia de l’asil i per 

considerar la mobilitat de les 

persones com un dret. 

 

• Una república, per tant, sense 

CIEs i sense distincions eternes 

en drets entre les persones que 

han nascut “aquí” i les que ho han 

fet en altres indrets del món.  

 

 



QUÈ CAL FER PER MOBILITZAR EL VOT 

DONES I EL VOT CAP EL SÍ?       

 

• Fomentar la participació i la implicació  activa de 
les dones en la construcció de la República 
Catalana. 

• Incorporar la perspectiva de gènere al procés 
constituent. 

• Visibilitzar les aportacions de les dones en el 
procés constituent de la República Catalana. 

• Explicar que cal treballar per un país inclusiu 
amb el conjunt de la ciutadania. 

 
 

 

 
 



 

1. PERQUÈ VOLEM UN PAÍS QUE FACI DE 
L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA UNA 
QÜESTIÓ D’ESTAT. 

2. PERQUÈ VOLEM UN PAÍS AMB UNS SERVEIS 
PÚBLICS DE QUALITAT. 

3. PERQUÈ VOLEM UN PAÍS ON EL DRET A 
DECIDIR SOBRE EL PROPI COS ESTIGUI 
GARANTIT EN TOTES LES CIRCUNSTÀNCIES. 

PER QUÈ VOLEM DONES I HOMES EL SÍ? 



4. PERQUÈ VOLEM UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA 

ON TOTHOM TINGUI CABUDA SIGUI QUIN SIGUI EL 

SEU ORIGEN. 

5. PERQUÈ VOLEM UNA ESCOLA CO-EDUCATIVA I 

CO-EDUCADORA, LAICA, I PLURAL. 

6. PERQUÈ VOLEM UNA SANITAT PÚBLICA I 

UNIVERSAL. 

7. PERQUÈ VOLEM UNES PENSIONS DIGNES I 

GARANTIDES. 

 

  



Més informació: 

  

Dones per la Independència: 

• dones@assemblea.cat 

• @ancdones 

I ens trobeu a: 

• https://donesxlaindependencia.wordpress.com 

• https://facebook.com/donesxlaindependencia/ 

• https://donespelsí.cat 
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                    La resposta és Sí 

 

 

https://donespelsí.cat/adhesions-campanya-donespelsi/

