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EL PARLAMENT DE LES DONES A CATALUNYA 

CSW65 Fòrum Virtual – 17 de Març de 2021 

 

En el marc de Fòrum Mundial CSW65 de les Nacions Unides sent les 20: 30h CET de l'dia 17 de 

març de 2021, fa la seva intervenció al Parlament de Dones de Catalunya. 

 

Meritxell Budó Pla - Consellera de la Presidència i portaveu de Govern de la Generalitat de 

Catalunya 

La pandèmia ha augmentat les vulnerabilitats de les dones en termes de violència masclista. 

S'ha de lluitar perquè aquesta crisi no vulneri els drets fonamentals de les dones, s'ha d'atacar 

transversalment les desigualtats. Des del govern de la Generalitat de Catalunya lluitem 

fortament contra això, amb una visió femenina i feminista que implica abordar totes les 

actuacions des d'una perspectiva de gènere. 

Estem avaluant la nostra llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. Hem fet una feina molt 

important però ens queda molta feina per fer, la qual s'ha d'impulsar participativament en els 

centres de decisió i poder. Les dones han d'estar presents en tots els espais públics i privats de 

la vida. La col·laboració de les institucions i de la societat civil organitzada és un element clau si 

realment volem com a societat afrontar amb èxit aquesta transformació que ens ha de portar 

a un país millor. 

Taula Rodona Parlament de Dones i Beijing + 25 

La taula rodona de Parlament de les Dones de Catalunya el presenta i el modera la senyora 

Núria Ramon Perez vicepresidenta primera del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Fa 

la presentació de la primera participant: 

Montse Pineda Lorenzo - Vicepresidenta Segona de el Consell Nacional de les Dones de 

Catalunya 

Una de les qüestions més importants és la necessitat de compartir la nostra experiència 

col·lectiva del Parlament de les Dones. Voldria comentar-los que el Consell Nacional de Dones 

de Catalunya és l'òrgan de consulta de Govern i òrgan de treball en polítiques de dones, així 

mateix som l'òrgan de rendició de comptes de govern en termes de gènere. 

El treball que fem està reflectit en tot el territori, és un treball d'incidència política i seguiment 

de polítiques en diferents temes. El que pretén el Consell Nacional de Dones de Catalunya és 

incidir en les polítiques i en donar-li sentit a la feina que fem les entitats, les quals tot i que no 

deixem d'estar precaritzades, no deixem de generar en el teixit social de Catalunya un impuls 

feminista i de transformació social, econòmica i un dels elements importants per a nosaltres és 

la possibilitat de participar com a element clau a Catalunya. 
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Per aquest motiu el que volíem fer és aportar la nostra trajectòria dins del nostre coneixement 

a nivell internacional ja que per molts anys hem participat de diverses maneres en l'àmbit 

internacional. Vam decidir crear un grup de diputades i vam teixir una confiança i un "saber 

fer" de treballar juntes, un treball difícil perquè estàvem en un context polític i econòmic 

complex a Catalunya. Una de les coses més valuoses és el treball que realitzem aquí, posant el 

nostre esperit de conciliació i de treball perquè les nostres companyes pogués treballar sense 

interferències. 

Ara el Consell vol posar a les dones en el centre i no deixar a cap en el camí: volem un pla de 

recuperació post pandèmia real en clau feminista, una reforma de el sistema de benestar i un 

lideratge feminista, volem independència, autonomia i participació de l' Consell Nacional de 

Dones de Catalunya. 

Alicia Oliver - Coordinadora del grup de treball per a la participació internacional de l'CNDC 

El primer grup de treball que es va fer en el marc de el Parlament de les Dones de Catalunya va 

ser el de Drets Humans de les Dones. 

És important recalcar que l'enfocament jurídic és important però no és suficient per provocar 

el canvi en la cultura que sustenta les relacions desiguals de gènere. Hem de continuar 

treballant per canviar el paradigma patriarcal i continuar aconseguint la igualtat que les dones 

volem. 

El que busquem és un principi d'igualtat substantiva i un contingut polític feminista, però 

també apuntem a la implementació dels instruments internacionals de drets humans de les 

dones i a un enfocament interseccional i antiracista. Esperem que es puguin invertir i 

desenvolupar polítiques per eliminar el sexisme i els estereotips de gènere, així com fomentar 

la participació i mobilització de dones i feministes. De la mateixa manera esperem plans 

d'igualtat amb partida pressupostària. 

Dones i Conflictes Armats 

• Cultura de pau i control, venda i persecució del tràfic d'armes 

• Recursos d'acollida de persones demandants d'asil i migrants 

• Garantir la protecció per persecució per motius de gènere 

Es fa especial èmfasi en la imperant necessitat de protegir i fer acompanyament a les menors 

no acompanyades. S'ha vist un increment en l'arribada d'aquest col·lectiu quan anteriorment 

es tractava de menors no acompanyats masculins. 

Grup de treball 

Grup de Treball  Redactar  Presentar  Consensuar  Aprovar 

 


