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Desigualtat en tots els nivells
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

que el votant no es deixi
enganyar: per esbrinar si
els partits estan a favor de
la igualtat cal analitzar les
seves propostes i, en el cas
que hagin estat en el govern, si les han tirat endavant o no (i amb quins recursos, consensos i nivell
d’èxit).

En general, hi ha dues
percepcions clares: que a
Catalunya el debat feminista no ha agafat volada
perquè la crisi política fa
dos anys que ho monopolitza tot, i que, al conjunt
de l’Estat, la legislatura del
socialista Pedro Sánchez
ha fet avenços, però insufi-

cients. Sánchez va començar amb bon peu, formant
el Consell de Ministres
amb més dones de la història (11 d’un total de 17 carteres, el 65%) i, malgrat els
entrebancs, ha aconseguit
impulsar propostes com el
pacte contra la violència
masclista o l’allargament

de la baixa de paternitat,
però no n’hi ha prou. La reforma dels delictes sexuals al Codi Penal, la implantació de l’educació
afectivosexual a les escoles, atacar la parcialitat o
la temporalitat que tant
afecta els sous i la jubilació
de les dones o una llei de

Un estudi publicat dimarts
passat pel Centre d’Estudis
Demogràfics de la UAB (CEDUAB), mostra com la desigualtat de gènere es fa palesa tant
en les parelles en què l’home
ingressa més com en les parelles en què qui ingressa més és
la dona. Segons l’estudi, la desigualtat es produeix ja des de
l’adolescència, quan les noies
destinen trenta minuts diaris
més que els nois a les tasques
domèstiques, diferència que
s’incrementa fins als 45 minuts entre els 18 i els 29 anys.

En els casos de parelles amb
fills menors en què tots dos
estan ocupats, la bretxa de gènere en treball domèstic arriba fins a 1:40 hores, i es redueix 15 minuts en els casos
en què la dona té un nivell educatiu superior a l’home. Els investigadors constaten també
una “tradicionalització de
comportaments” amb l’arribada de nadons; en aquest
context les mares dediquen
de mitjana 3,5 hores més a
treball domèstic i una més a la
cura de les criatures.

transparència salarial són
reivindicacions prioritàries. I, com destaca la professora Queralt, després
s’han de dotar totes aquestes propostes de contingut
i recursos. “No només cal
aprovar lleis, sinó desplegar-les, perquè si no, es banalitzen; queden molt bé
al DOG o al BOE, però no
són efectives”, destaca.

StopFeminazis. Com recorda la sociòloga Marina
Subirats, “passa en tot
moviment social, que
quan és minoritari no fa
gaire nosa, però quan es fa
ample genera unes reaccions que es van fent més
fortes a mesura que el propi moviment s’enforteix”.
Sobre la vaga, la presidenta de Vox a Madrid,
Rocío Monasterio, ha assegurat que les dones estan en situació de plena
igualtat, així que no hi ha
cap motiu per “protestar”.
El PP ha decidit finalment
no ser a la manifestació
perquè lamenta que “els
partits d’extrema esquerra vulguin monopolitzar”
la convocatòria. Podem i el
PSOE donen suport a les
reivindicacions. A Catalunya, tant el PDeCAT com
ERC, el PSC, la CUP i
En Comú Podem participaran en les mobilitzacions d’avui, que es preveuen multitudinàries. Més
enllà de l’ús partidista que
se’n pugui fer i el maquillatge que es vulgui vendre, la demanda d’una societat equitativa que posi
fi a la discriminació i el patiment diari de la meitat
de la població no té marxa
enrere. ■

No repetir errors
Tothom posa com a exemple d’errors que no s’han
de repetir la llei d’igualtat
entre dones i homes, aprovada a Catalunya fa dotze
anys amb decebedors resultats. Estableix que les
empreses més grans de
250 treballadors han de
tenir un pla d’igualtat, però no s’ha fet res per comprovar si es compleixen i si
realment són efectius, entre altres mancances.
Al costat dels partits
que –per ideologia o més o
menys oportunisme– defensen la igualtat de gènere, també han agafat volada les tesis negacionistes,
impulsades per la ultradreta a través de Vox o plataformes com Hazte Oír,
que aquest dies passeja
amb autobús el tristament famós eslògan de
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Diverses monges
s’afegeixen a la
vaga feminista

Serveis mínims de metro,
bus i FGC entre el 25 i el 50%

Les dones
són un 11%
dels sensellar

Fundesplai, per la
igualtat de gènere
amb les bruixes

A través d’un vídeo penjat a
les xarxes socials, vuit monges
van anunciar la seva adhesió a
la vaga general feminista. En el
vídeo reivindiquen la seva presència en la vaga de l’any passat i demanen la fi de la violència contra les dones, tant dins
l’Església com en la resta
d’àmbits de la societat.

Els serveis mínims dictats
per al metro, les línies d’autobusos i les de Ferrocarrils de
la Generalitat són d’un 50%
de l’habitual en les hores
punta (de 6.30 a 9.30 i de 17 a
20 hores) i del 25% la resta
del dia. TMB ha anunciat que
no pot garantir el funcionament del Bus Turístic ni el te-

La Fundació Arrels recorda
que l’11,6% de les persones
sense llar que viuen al carrer
a Barcelona són dones. Els
voluntaris d’Arrels han visitat,
des de començament d’any,
251 persones que dormen al
ras a la capital catalana. I el
60% d’aquestes dones han
patit delictes d’odi. ■

Fundesplai ha impulsat una
proposta educativa per a escoles i esplais que treballa la
igualtat de gènere a través de
les històries d’algunes bruixes sàvies injustament tractades. El projecte és una reflexió sobre “dones que van
ser executades pels poders
polítics i religiosos”. ■

lefèric de Montjuïc, i FGC
tampoc ho fa amb les installacions de les estacions de
muntanya i l’explotació de
Montserrat. D’altra banda,
també es preveuen alteracions en la circulació del
transport de superfície amb
motiu de les concentracions i
manifestacions. ■

Fundesplai va començar la
seva iniciativa ■ FUNDESPLAI

