
Per una República Catalana Lliure, Independent i Fe minista  
 
Volem construir un nou país millor entre totes i tots, des de la llibertat, la diversitat i l'equitat i la 
sostenibilitat. Un país on la política transformadora de les dones sigui la Política.  
   
Les dones som subjectes de dret en totes les etapes de la   vida i sigui quin sigui el nostre    
origen.  
  
1- L'eradicació de les violències masclistes ha de ser una qüestió d'estat en la República      
Catalana.  
  
2- Ens cal un sistema nacional d'educació pública, gratuïta, laica, catalana, de qualitat i         
coeducadora des dels zero anys fins a l’etapa universitària. 
  
3- Exigim el dret al propi cos, el dret a ser mares i a no ser-ho, el dret a la reproducció assistida 
independentment de l'opció sexual, el dret a l’avortament lliure, el dret a decidir la nostra       
sexualitat. Cap d’aquests drets s’ha de veure condicionat per les creences religioses. 
  
4- Reivindiquem un Pacte Nacional per a les Polítiques d’Igualtat que les faci sostenibles, al 
marge de les conjuntures econòmiques i el color polític del govern.  
  
5- Cal reconèixer i visibilitzar les dones i la seva contribució en tots els àmbits dels                 
sabers,  treballs i pràctiques feministes. Les dones tenim tot el dret al reconeixement de la    
nostra genealogia feminista.  
 
 6- La sostenibilitat de la vida ha de ser al centre de la política en totes les seves dimensions: 
econòmica, ecològica, social, cultural, de solidaritat, intergeneracional, de pau i seguretat.     
Volem viure en un país lliure d’exèrcits, on la seguretat de la població es basi en el diàleg i les 
mediacions. 
 
7- Els treballs de cura i de reproducció social són responsabilitat de tota la societat.              
L'organització socioeconòmica ha d'incloure la co-responsabilització dels homes en aquests  
treballs. Hem de sostenir unes estructures públiques que garanteixin les condicions bàsiques 
per al benestar de tothom. 
  
8- Exigim garantir l'equitat laboral i salarial, la fi de la divisió sexual del treball, l’eradicació de 
les totes les discriminacions a les treballadores i assegurar unes pensions dignes.  
  
9- Reclamem un Estat laic que no s’adhereixi a cap religió on les creences religioses no        
influeixin en la legislació ni en les polítiques públiques.  
  
10- Les dones hem de participar en el procés constituent, en la redacció de la Constitució, i en 
qualsevol espai de construcció nacional. Dones i homes hem de co-participar en tots els àmbits 
de decisió en paritat. 
  

No hi ha llibertat nacional sense la llibertat de l es dones! 
 

Visca Catalunya Independent!  
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