
SENSE IGUALTAT 
NO HI HA 
DEMOCRÀCIA      

Una de les majors forces 
que mouen el món és la 

revolució de la igualtat.

Sense igualtat de dones i homes  
és impossible sortir de la crisi
La igualtat de gènere és un element imprescindible de la de-
mocràcia participativa i paritària.

Cal treballar per assolir una vertadera igualtat i corresponsabili-
tat de dones i homes, fomentant la transversalitat a totes les po-
lítiques públiques, per eliminar estereotips patriarcals produc-
tors de desconeixement, rebuig i violència social. Gràcies als 
col·lectius de dones feministes s’ha avançat en aquests anys 
en els drets de les dones. El feminisme és un moviment social 
que vol transformar la societat, i a la vegada, és una filosofia po-
lítica que pretén que totes les dones siguin lliures i autònomes.

Les nostres propostes:

Pressupostos en perspectiva de genere
És imprescindible elaborar uns pressupostos d’una altra mane-
ra, amb un canvi de mentalitat que garanteixi que els doblers 
públics s’inverteixen amb criteris d’igualtat de gènere. Els 
pressupostos determinen la forma en què l’Ajuntament assigna 
els recursos públics i s’usen per concretar les prioritats, esta-
blir les polítiques i proveir els mitjans per satisfer les necessi-
tats socials i econòmiques.
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#hihaalternatives
#rescatemPalma

Explica’ns la teva proposta a 
mes@palma.cat 
o al 971 225 912

Urbanisme en perspectiva de genere
La revisió del Pla general que està duent a terme l’Ajuntament 
és una oportunitat per dissenyar i planificar una ciutat més 
amable i humana, on es prioritzin les persones, homes i do-
nes, els objectius socials i ambientals i no predominin els 
factors econòmics. La perspectiva de gènere en urbanisme 
significa posar en igualtat de condicions les exigències deriva-
des del món productiu i el reproductiu, per tant les necessitats 
quotidianes d’atenció a les persones.

Dret a la lliure eleccio de les dones
El ministre Ruiz Gallardón presentarà una nova llei que reguli 
la interrupció voluntària de l’embaràs. Sembla que pretén ser 
un retrocés respecte a l’actual de l’any 2010, ja que les dones 
no podran decidir lliurement sinó que seran els metges qui 
decideixin per elles.Rebutjam la regressió que aquesta nova 
llei suposaria, volem que se reconegui el dret a una maternitat 
lliurement decidida i que aquesta decisió conscient i respon-
sable sigui respectada.

Una ciutat lliure 
de violencia masclista
La violència contra les dones és el reflex d’una societat des-
igual, patriarcal i masclista.Les retallades als serveis públics 
i les mesures d’austeritat colpegen les dones amb més força.

No a la supressió de serveis públics.Realitzar campanyes per-
manents de sensibilització per denunciar tot tipus de discrimi-
nació per raó de sexe.

No a la reducció dels pressupostos  destinats a donar suport a les 
dones víctimes de violència i a favor de les polítiques d’igualtat. 

Vols una ciutat igualitària i inclusiva?
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