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Feminisme a taula. 100 fites del feminisme i algun entrebanc 

 

Objectius 

Aprendre sobre la història de la lluita feminista i les seves reivindicacions. 

Entendre les dificultats que han tingut les dones feministes per aconseguir i consolidar drets fonamentals. 

Aprendre durant quants anys les dones feministes han tingut que reivindicar els drets de totes les dones per aconseguir-los. 

 

 

Contingut 

Us facilitem un llistat de fites del feminisme a nivell català, estatal i internacional. En el taulell les podreu distingir perquè les de l’àmbit 

català tenen un fons rosat, les de l’estatal un fons blavós i les de l’internacional un fons ataronjat per tal que puguin distingir-se. 

 

 

Instruccions  

Primer. Podeu aprofitar les fitxes i els daus d’un altre joc.  

Segon. Podeu jugar en solitari, per parelles o en equips. 

Tercer. Només es pot avançar o retrocedir una vegada per tirada. 
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Quart. Heu d’elegir qui dirigirà el joc. Aquesta persona ha d’anar llegint la informació de cada casella i explicar el perquè de l’acció de 

cada casella: 

 Quan ens quedem a la casella? Quan hi ha una reivindicació que no és escoltada o és una dada històrica que, tot i ser 

important, no s’acaba d’explicar en el joc. 
 

 Quan avancem? Quan una fita aconsegueix una millora en els drets de les dones, en promou més en el futur o forma part 

dels passos per aconseguir-la. 
 

 Quan retrocedim?  

 Quan repetim accions per aconseguir drets.  

 Quan els drets referits encara no s’han aconseguit o bé es retrocedeix en aquests. 

 Quan volem comprovar quants anys han tardat els organismes internacionals o les administracions públiques en 

reconèixer alguns drets.1 

 

 Quan perdem el torn?  

 Quan aquest dret es reconeix molt més tard del que caldria o l’acció per garantir-lo es realitza també molt més tard del 

que caldria. 

 Quan el dret no està garantit. 

 

 

  

                                                      
1 Cal tenir en compte que el joc no recull tota la història de la lluita feminista i per tant moltes de les reivindicacions havien començat a reclamar-se molt abans, com 
per exemple amb Christine de Pisan al segle XV, per tant quan es comprovin quants anys es tarda en reconèixer drets, ens referim als anys que transcorren entre 
els diferents fets. 
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A jugar! 

Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

1  1855 Catalunya Les treballadores catalanes reivindiquen la creació de llars d’infants. Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

2  1855 Catalunya 618 treballadores de Manresa signen el manifest «Exposició de la classe obrera a les 
Corts», en què es demana el dret d’associació. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

3  1857 Espanya S’aprova la Llei Moyano que estableix l’obligatorietat de l’ensenyament primari per a nens i 
nenes, però amb currículums diferenciats. 

Avança a la 
casella 12. 

Promou una 
millora. 

4  1861 Espanya Concepción Arenal de Ponte (1820-1893) fou una escriptora gallega, precursora del 
moviment feminista a Espanya. Aquest any publica La mujer del porvenir, obra en la qual 
reivindica la capacitat intel·lectual i professional de les dones. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

5  1872 Espanya En el Congrés Obrer Anarquista de Saragossa s’aprova la reivindicació del dret de les 
dones a exercir un treball remunerat. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

6  1879 Catalunya La revista La Llumanera de Nova York dedica el número de maig a les dones catalanes. 
És un número escrit íntegrament per dones. 

Aquesta era una revista mensual il·lustrada, d’una gran qualitat de presentació i contingut, 
editada en català a Nova York per l’escriptor Artur Cuyàs i el dibuixant Felip Cusachs. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

7  1881 Catalunya  Les dones tenen un paper decisiu en la vaga general de la comarca de l’Anoia, en què es 
demana la millora de les condicions laborals. Hi participen 3.500 dones. 

Retrocedeix a la 
casella 5. 

Els drets 
reclamats no 
s’han 
aconseguit.  

8  1888 Espanya Es permet a les dones matricular-se a la universitat com alumnes privades. Havien d’anar 
acompanyades en tot moment pels seus professors i tenien prohibit parlar amb els homes. 

Avança a la 
casella 15. 

Promou una 
millora. 

9  1889 Espanya Es publica el Codi penal, que considera l’empresonament de la dona en cas de 
desobediència o insults al seu marit. 

Retrocedeix a la 
casella de 
sortida. 

Hi ha un retrocés 
en els drets de 
les dones. 

10  1891 Catalunya La dirigent anarcosindicalista catalana Teresa Claramunt i Creus (1862-1931) promou la 
creació d’una associació autònoma de treballadores d’oficis. 

Avança a la 
casella 16. 

Promou una 
millora. 

11  1900 Espanya S’aprova el permís per lactància d’una hora al dia i el descans obligatori de tres setmanes 
després del part. 

Avança a la 
casella 23. 

Promou una 
millora. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

12  1901 Espanya S’aprova el Real Decret que estableix programes comuns per ambdós sexes en 
l’ensenyament primari. 

Avança a la 
casella 27. 

Promou una 
millora. 

13  1907 Catalunya  Carme Karr i Alfonsetti (1865-1943) fou una periodista, escriptora, feminista, pacifista, 
musicòloga i publicista catalana. Funda la revista Feminal, portaveu feminista de les dones 
catalanes. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

14  1909 Catalunya  Francesca Bonnemaison (1872-1949) va ser una pedagoga, escriptora i promotora de 
l’educació femenina popular catalana. Va ser la mecenes i creadora de la Biblioteca 
Popular de la Dona el 1909. Aquesta va ser la primera biblioteca pública femenina 
d’Europa. S’avançà gairebé vint anys a altres projectes similars, com ara la Fawcett 
Library, de Londres. L’èxit de la iniciativa va ser tal que, un any després, el 1910, de 
biblioteca passà a institut. N’és continuadora l’actual Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

15  1910 Espanya S’aprova una Real Ordre que permet l’accés de la dona a l’ensenyament superior en 
igualtat de condicions que l’home. 

Avança a la 
casella 20. 

Promou una 
millora. 

16  1910 Catalunya  Dolors Monserdà i Vidal (1845-1919) fou una escriptora catalana impulsora d’obres de 
caràcter social i feminista. Funda el Patronat d’Obreres de l’Agulla amb l’ajuda del bisbe 
Laguarda i de mossèn Josep Ildefons Gatell, amb l’objectiu de donar feina a les cosidores, 
facilitar materials per a la costura i formació. Funcionava com una cooperativa i donava 
suport per qualsevol gestió o consulta, borsa de treball i assistència mèdica gratuïta. 

Avança a la 
casella 18. 

Promou una 
millora. 

17  1911 Internacional Es celebra per primera vegada el Dia Internacional de les Dones el dia 19 de març a 
Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa 

Avança a la 
casella 75. 

Promou una 
millora. 

18  1913 Catalunya  Les obreres del tèxtil impulsen una vaga general per reclamar la reducció de la jornada 
laboral a nou hores diàries i per denunciar l’incompliment de les lleis sobre el treball infantil 
i femení 

Retrocedeix a la 
casella 7. 

Es repeteix una 
acció per 
aconseguir drets. 

19  1915 Catalunya  La Mancomunitat de Catalunya crea l’Escola Superior de Bibliotecàries. L’Escola va ser 
una institució d’ensenyament superior, creada el 1915 a Barcelona per tal de formar al 
personal femení que havia de treballar a les biblioteques de la xarxa de biblioteques 
populars que s’estava formant.    

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

20  1916 Catalunya  La Universitat de Barcelona té 225 dones matriculades, el 6,2% del total de l’alumnat 
universitari. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

21  1918 Catalunya  A Barcelona, les dones promouen una revolta contra l’augment de preus dels productes 
bàsics. 

Retrocedeix a la 
casella 18. 

Es repeteix una 
acció per 
aconseguir drets. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

22  1921 Catalunya  Carme Karr i Alfonsetti (1865-1943) fou una periodista, escriptora, feminista, pacifista, 
musicòloga i publicista catalana. Crea Acció Femenina en defensa del sufragi femení. 

Avança a la 
casella 25. 

Promou una 
millora. 

23  1923 Espanya  S’aprova el subsidi per costejar l’assistència adequada en el part i pel sosteniment de la 
mare i l’infant durant un mínim de repòs obligatori després d’aquest. 

Avança a la 
casella 54. 

Promou una 
millora. 

24  1928 Catalunya Es crea el Club Femení i d’Esports de Barcelona que promou la pràctica de l’esport entre 
les dones. Va ser una entitat esportiva i feminista més importants de la Barcelona de la 
preguerra, vinculat a propostes polítiques progressistes i catalanistes. Es va fundar a 
iniciativa de Teresa i Josefina Torrens i Enriqueta Sèculi. Va ser la primera entitat esportiva 
exclusivament femenina de tot l’Estat espanyol i volia tenir un caràcter popular i ser 
assequible econòmicament a més dones.  

Enriqueta Sèculi i Bastida (1897-1976) va ser una pedagoga, dirigent esportiva, feminista i 
escriptora catalana.  

Josefina Torrents i Illas (1902-2006) va ser una nedadora i dirigent esportiva catalana, 
considerada com una de les pioneres de la natació a Catalunya.  

Teresa Torrens i Illas (1892-1951) va ser una dirigent esportiva catalana i mestra de 
professió. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

25  1931 Espanya Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken són elegides diputades a les Corts 
Constituents. 

Clara Campoamor Rodríguez (1888-1972) va ser una advocada, escriptora i política activa 
durant el període de la Segona República Espanyola i defensora dels drets de les dones.  

Victoria Kent Siano (1891-1987) va ser la primera dona advocada a exercir a Espanya, i la 
primera dona al món que va intervenir davant d’un Tribunal Suprem de Guerra i Marina.  

Margarita Nelken Mansberger (1894-1968) va ser una escriptora i política espanyola, una 
de les representants de l’incipient moviment feminista a Espanya durant la dècada de 
1930.  

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

26  1931 Espanya La Constitució de la II República reconeix, en l’article 25, la igualtat jurídica de dones i 
homes i, en l’article 40, el dret al treball amb iguals condicions per a dones i homes. 

Avança a la 
casella 28. 

Promou una 
millora. 

27  1932 Catalunya S’obre l’Institut Escola del parc de la Ciutadella, centre d’experimentació pedagògica per a 
l’ensenyament secundari que funciona en règim de coeducació. 

Avança a la 
casella 35. 

Promou una 
millora. 

28  1934 Espanya S’aprova la Llei sobre la capacitat jurídica de la dona i dels cònjuges, que estableix la 
igualtat entre cònjuges i l’eliminació del principi d’autoritat marital. 

Avança a la 
casella 37. 

Promou una 
millora. 

29  1937 Espanya Se celebra el primer Congrés Nacional de Dones a Barcelona. És el primer congrés 
feminista i antifeixista que se celebra a l’Estat espanyol. 

Avança a la 
casella 39. 

Promou una 
millora. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

30  1938 Espanya El règim franquista aboleix la llibertat i els drets democràtics i estableix una dictadura 
patriarcal. 

Retrocedeix a la 
casella de 
sortida. 

Hi ha un retrocés 
en el drets de 
totes les 
persones.  

31  1963 Espanya Es funda el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), que impulsa la lluita 
antifranquista i la mobilització de les dones en els moviments veïnals. Va ser una 
organització feminista clandestina sorgida en la meitat de la dècada dels seixanta estesa 
per tot Espanya. Va sorgir per donar suport als presos i als seus familiars, per la lluita 
antifranquista i de la preocupació pels problemes de les dones. Tenia un caràcter plural i 
interclassista. Va evolucionar des de la pràctica solidària, la reivindicació política i 
l’activisme veïnal cap a l’elaboració d’un discurs compromès amb el feminisme. 

Retrocedeix a la 
casella 21. 

Promou una 
millora. 

32  1965 Internacional El Consell Internacional de la infermeria instaura el Dia Internacional de les Infermeres. El 
gener de 1974, es va prendre la decisió de celebrar el Dia Internacional de la infermeria el 
12 de maig, dia en el qual va néixer Florence Nightingale. 

Florence Nightingale (1820- 1910) va ser una infermera, estadística i reformadora social 
britànica, considerada la mare de la infermeria moderna i la creadora del seu primer model 
conceptual. 

Avança a la 
casella 59. 

Promou una 
millora. 

33  1966 Catalunya Maria Aurèlia Capmany i Farnés (1918-1991) va ser una novel·lista, dramaturga i 
assagista barcelonina. Destacà també com a activista cultural, feminista i antifranquista. 
Publica La dona a Catalunya. Consciència i situació. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

34  1967 Internacional Les Nacions Unides aproven la Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la 
dona. 

Avança a la 
casella 38. 

Promou una 
millora. 

35  1970 Espanya S’aprova la Llei General d’Educació creant escoles mixtes que garanteixen la gratuïtat i 
l’educació obligatòria fins als 14 anys. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

36  1973 Catalunya Es crea l’Assemblea de Catalunya i són detingudes 18 dones acusades de participar en la 
Comissió Permanent de Barcelona. 

Retrocedeix a la 
casella 31. 

Els drets 
reclamats no 
s’han 
aconseguit. 

37  1975 Espanya S’aprova la llei que reconeix la plena capacitat d’obrar de la dona casada a l’establir que el 
matrimoni no restringeix la capacitat jurídica de cap dels cònjuges i deroga el deure 
d’obediència a l’autoritat marital. 

Avança a la 
casella 46. 

Promou una 
millora. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

38  1975 Internacional Es celebra la primera Conferència Mundial de l’Any Internacional de la Dona a Ciutat de 
Mèxic, que va donar lloc al Pla mundial d’acció per a la promoció de la dona i a la 
Declaració del decenni de les Nacions Unides per a la dona i el desenvolupament 1975-
1985. 

Avança a la 
casella 41. 

Promou una 
millora. 

39  1976 Catalunya  Se celebren les primeres Jornades Catalanes de la Dona, al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona, en les quals participen 4.000 dones. 

Avança a la 
casella 65. 

Promou una 
millora. 

40  1976 Catalunya  S’organitza la campanya feminista “Jo també sóc adúltera”, amb la qual es reclama la 
despenalització de l’adulteri. 

Avança a la 
casella 44. 

Promou una 
millora. 

41  1976 Internacional Les Nacions Unides aproven la creació del fons de desenvolupament de Nacions Unides 
per a les dones (UNIFEM). 

Avança a la 
casella 41. 

Promou una 
millora. 

42  1976 Catalunya  S’organitza la campanya feminista “Amnistia per a les dones”, que reclama l’abolició de les 
lleis referents a l’adulteri, l’ús d’anticonceptius i l’avortament, i de la Llei de perillositat i 
rehabilitació social, que penalitzava l’homosexualitat i la prostitució. 

Avança a la 
casella 44. 

Promou una 
millora. 

43  1977 Catalunya S’inaugura al Prat de Llobregat el primer centre de planificació familiar. Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

44  1978 Espanya Es deroguen els articles 449 i 452 del Codi Penal despenalitzant l’adulteri. 

Es despenalitza l’ús dels anticonceptius. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

45  1980 Internacional Es celebra la segona Conferència Internacional sobre la Dona, a Copenhaguen, que va 
propiciar la signatura de la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona (CEDAW). 

Retrocedeix a la 
casella 34. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

46  1981 Espanya S’aprova la Llei del divorci i es reconeix la igualtat de tracte de les dones dins el matrimoni. Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

47  1981 Internacional Durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà 
(Colòmbia) es declara el 25 de novembre com a Dia internacional contra la violència 
envers les dones. 

Avança a la 
casella 56. 

Promou una 
millora. 

48  1982 Internacional Grups pacifistes de dones europees instauren el 24 de maig com el Dia Internacional de 
les dones per la pau i el desarmament per recordar les campanyes realitzades per les 
britàniques que es van oposar a l’OTAN i a la instal·lació de les seves bases militars.  

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

49  1983 Espanya Es crea el Instituto de la Mujer, organisme estatal per impulsar la igualtat d’oportunitats de 
les dones. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

50  1985 Espanya S’aprova la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs en determinats supòsits de risc greu 
per a la salut física o psíquica de la dona, violació i malformacions psíquiques o físiques 
del fetus. 

Avança a la 
casella 58. 

Promou una 
millora. 

51  1985 Internacional Les Nacions Unides organitzen a Nairobi la III Conferència Mundial de la Dona i aproven la 
Declaració dels drets de les dones. 

Retrocedeix a la 
casella 34. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

52  1987 Internacional S’instaura el 28 de maig com el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. 

Durant la V Trobada Internacional Dones i Salut a Costa Rica, l’organització Red de Salud 
de la Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) proposa aquesta data per 
commemorar tant les defensores de la salut de les dones com també les seves 
comunitats. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

53  1989 Catalunya Es crea l’Institut Català de de la Dona per tal d’impulsar la igualtat d’oportunitats de les 
dones.  

Avança a la 
casella 74. 

Promou una 
millora. 

54  1989 Espanya S’amplia el permís de maternitat a 16 setmanes.  Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

55  1989 Catalunya  Es crea la xarxa comarcal i municipal de SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones).  Avança a la 
casella 77. 

Promou una 
millora. 

56  1989 Internacional L'Organització Mundial de la Salut emet una Resolució que declara la violència contra les 
dones com a problema prioritari de salut pública. 

Avança a la 
casella 66. 

Promou una 
millora. 

57  1990 Internacional La Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) declara el 21 de juny com el Dia 
Internacional de l’Educació no Sexista. Els objectius d’aquesta declaració van ser: 
promoure el dret a l’educació de les dones; fer via cap a una educació democràtica, 
respectuosa de la diversitat social, cultural, ètnica, racial, d’edat i de condició física; 
qüestionar estereotips i revertir pràctiques discriminatòries, tant en l’àmbit públic com 
privat. 

Retrocedeix a la 
casella 27. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

58  1990 Internacional S’instaura el dia 28 de setembre com el Dia d’Acció Global per l’accés a l’Avortament legal 
i segur conegut també com el Dia per la Despenalització i Legalització de l’Avortament. 

La iniciativa va sorgir en la V Trobada Feminista Llatinoamericà i del Carib per exigir als 
seus governs la legalització de l’avortament i la facilitació de l’accés a la mateixa, amb 
l’objectiu d’evitar que milions de dones al món continuïn morint per practicar avortaments 
insegurs. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 
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Casella Any Àmbit Fet històric Què fem? Per què? 

59  1993 Internacional S’instaura el dia 12 de maig com a Dia mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de 
Fatiga Crònica coincidint amb l’aniversari de la Florence Nightingale, infermera que va 
quedar postrada al seu llit durant 50 anys a causa d’aquesta malaltia. 

Florence Nightingale (1820- 1910) va ser una infermera, estadística i reformadora social 
britànica, considerada la mare de la infermeria moderna i la creadora del seu primer model 
conceptual. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

60  1994 Internacional  S’aprova a Corea del Sud, la Declaració de Seül. Cap a un món sense explotació sexual 
de les dones. 

Avança a la 
casella . 

Promou una 
millora. 

61  1995 Internacional Se celebra al Caire la Conferència Mundial sobre Població i Desenvolupament i es 
reconeixen els drets reproductius de les dones. 

Retrocedeix a la 
casella 52. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

62  1995 Espanya S’aprova la Llei de violència contra les dones, que estableix sancions per als delinqüents 
sexuals i aprova un fons d’ajuda per a les víctimes de violació i violència domèstica i 
preveu la formació d’agents de la policia. 

Avança a la 
casella 75. 

Promou una 
millora. 

63  1995 Internacional Es celebra a Beijing la IV Conferència Mundial sobre la Dona on s’aprova la Declaració 
dels drets de les dones com a drets humans. Hi van intervenir 17.000 participants i 
representants de 189 governs, i, paral·lelament, 30.000 activistes no governamentals van 
crear un fòrum que va connectar i reforçar l’activisme dels moviments de dones a escala 
mundial. 

Avança a la 
casella 71. 

Promou una 
millora. 

64  1995 Internacional En la IV Conferència Mundial sobre la Dona, organitzada per les Nacions Unides a Beijing, 
s’instaura el 15 d’octubre com el Dia Internacional de la Dona Rural.  

Es crea amb la finalitat de donar visibilitat a la contribució que fan les dones a la millora 
econòmica, empresarial, social i cultural de les àrees rurals d’arreu. També per conèixer la 
seva decisiva aportació a la seguretat alimentària, especialment a través d’una 
preocupació, molt sovint manifestada, pel desenvolupament sostenible i les pràctiques 
ecològiques. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

65  1996 Catalunya Es celebren les Jornades «20 anys de feminisme a Catalunya». Avança a la 
casella 39. 

Promou una 
millora. 

66  1997 Internacional Les Nacions Unides emeten la Resolució de la Comissió de Drets Humans sobre 
l’eliminació de la violència contra la dona. 

Retrocedeix a la 
casella 47. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 
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67  1999 Espanya S’aprova la Llei per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 
treballadores. 

Perds el torn. L’acció es fa molt 
més tard del que 
caldria. 

68  1999 Catalunya L’Institut Català de la Dona fa la Declaració per a un nou compromís per a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

69  1999 Internacional  La Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la 
Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangla Desh, el gener de 1999, instauren 
el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens cada 23 
de setembre per celebrar la promulgació de la Llei 9.143 el 23 de setembre de 1913 a 
l’Argentina, la primera norma legal al món contra la prostitució infantil. 

Retrocedeix a la 
casella 60. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

70  2000 Internacional Les Nacions Unides emeten la Resolució sobre dones, pau i seguretat, que té com a 
objectiu la protecció de dones i de nenes durant els conflictes, el reconeixement dels drets 
de les dones i la identificació de crims específics de gènere per protegir les dones i les 
nenes de violacions i d’altres formes d’explotació sexuals. 

Retrocedeix a la 
casella 60. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

71  2000 Internacional Les Nacions Unides organitzen la Conferència de Pequín +5 d’avaluació de la Declaració i 
Plataforma per a l’Acció de la Conferència de Pequín 1995. 

Perds el torn. L’acció es fa molt 
més tard del que 
caldria. 

72  2000 Internacional La Societat Internacional de la Menopausa (SIM) i l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) acorden celebrar cada 18 d’octubre el Dia Mundial de la Menopausa.  

L’objectiu és crear consciència sobre la necessitat de prestar atenció a la salut de la dona i 
prevenir les malalties més freqüents en aquesta etapa.  

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

73  2000 Catalunya S’aprova la Llei que estableix l’elaboració d’informes d’impacte de gènere que han 
d’acompanyar tota la normativa elaborada per l’Administració de la Generalitat. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

74  2001 Catalunya  Es crea la Línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120. Avança a la 
casella 77. 

Promou una 
millora. 

75  2003 Espanya  S’aprova la Llei orgànica de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, 
violència domèstica i integració social dels estrangers, que tipifica la mutilació genital 
femenina com a delicte de lesions al Codi penal. 

Avança a la 
casella 78. 

Promou una 
millora. 

76  2004 Espanya S’aprova la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Avança a la 
casella 82. 

Promou una 
millora. 

77  2005 Catalunya El Cos de Mossos d’Esquadra crea els GAV (Grup d’Atenció a la Víctima) amb 
desplegament comarcal i municipal. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 
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78  2006 Catalunya  S’aprova l’Estatut d’autonomia de Catalunya que reconeix en l’Article 19 els drets de les 
dones, inclou en l’Article 41 la perspectiva de gènere en les polítiques pública i en l’Article 
153 reconeix les polítiques de gènere tant pel que fa a la igualtat entre dones i homes com 
a la lluita contra la violència masclista. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

79  2006 Catalunya La Universitat Autònoma de Barcelona aprova el primer Pla d’Igualtat entre Homes i 
Dones. 

Perds el torn. L’acció es fa molt 
més tard del que 
caldria. 

80  2007 Espanya S’aprova la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes. Avança a la 
casella 99. 

Promou una 
millora. 

81  2007 Catalunya La Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i 
Virgili aproven el corresponent primer Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Perds el torn. L’acció es fa molt 
més tard del que 
caldria. 

82  2008 Catalunya S’aprova la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Retrocedeix a la 
casella 56. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

83  2008 Internacional El dia 26 d’abril se celebra per primera vegada el Dia de la Visibilitat Lèsbica. És una 
manera de reclamar la igualtat de drets i oportunitats per a les lesbianes. Les associacions 
i els moviments LGTBIQ i feministes en són els principals impulsors. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

84  2008 Catalunya La Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra 
aproven el corresponent primer Pla d’igualtat entre dones i homes. 

Perds el torn. L’acció es fa molt 
més tard del que 
caldria. 

85  2011 Internacional L’Assemblea General de les Nacions Unides designa el 23 de juny com el Dia 
Internacional de las Viudes amb l’objectiu de donar veu a les experiències de les viudes i 
per reactivar el més aviat possible el suport especial que necessiten. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

86  2011 Internacional L’Assemblea General de les Nacions Unides designa l’11 d’octubre com el Dia 
Internacional de la Nena amb l’objectiu de crear consciència sobre la situació de les nenes 
a tot el món.  

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

87  2011 Internacional El Consell d’Europa aprova el Conveni sobre la prevenció i la lluita contra la violència 
envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul. 

Retrocedeix a la 
casella 66. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 
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88  2011 Internacional La Comissió Europea designa el dia 22 de febrer com el Dia Europeu per la Igualtat 
Salarial entre Dones i Homes per donar a conèixer el fet que les dones encara guanyen en 
mitjana un 16,4% menys que els homes, segons dades recents. 

Retrocedeix a la 
casella 26.  

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

89  2012 Internacional L’Assemblea General de les Nacions Unides designa el dia 6 de febrer com el Dia 
Internacional de Tolerància Zero contra la mutilació Genital Femenina. 

Avança a la 
casella 93. 

Promou una 
millora. 

90  2012 Catalunya Les jornades tècniques a l’entorn del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones que se celebren des de l’any 2007 a Lleida, prenen el d’Hortènsia Alonso. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

91  2013 Internacional El 8 de maig es celebra el primer Dia Mundial del Càncer d’Ovari. En aquest dia, les 
organitzacions de lluita contra el càncer de tot el món es van unir per conscienciar la 
societat sobre el càncer d’ovari i els seus símptomes. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

92  2013 Internacional La Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides considera 
prioritàries l’eliminació i prevenció de totes les formes de violència contra les dones i les 
nenes. 

Retrocedeix a la 
casella 70. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

93  2013 Internacional UNICEF publica l’Informe sobre la mutilació genital femenina, que estima que més de 125 
milions de dones han patit aquesta pràctica i més de 30 milions de nenes es troben en 
situació de risc durant la dècada següent. 

Perds el torn. El dret no està 
garantit. 

94  2014 Espanya Espanya ratifica el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència 
contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de 2011. 

Retrocedeix a la 
casella 87. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

95  2014 Internacional S’organitza la Conferència de les Nacions Unides per combatre la violència sexual en 
zones de conflictes armats. 

Retrocedeix a la 
casella 87. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

96  2014 Catalunya S’aprova la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 
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97  2015 Internacional L’Assemblea General de les Nacions Unides designa el dia 11 de febrer com el Dia 
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència per tal de promoure la participació 
plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en l’educació, la capacitació, 
l’ocupació i els processos d’adopció de decisions en la ciència, i eliminar tota mena de 
discriminació contra les dones en les esferes de l‘educació i l’ocupació, tot trencant les 
barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals mitjançant polítiques i plans d'estudi 
en el camp de la ciència per fomentar una major participació de les dones i les nenes i 
reconèixer-ne els seus èxits. 

Quedat a la 
casella. 

És una dada 
històrica. 

98  2015 Internacional El Consell de Seguretat de les Nacions Unides designa el 19 de juny com a Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència sexual en els conflictes.  

L’objectiu és sensibilitzar sobre els delictes de violació, d’esclavitud sexual, de prostitució 
forçada, d’embaràs forçat, d’avortament forçat, d’esterilització forçada, de matrimoni forçat 
i de totes les altres formes de violència sexual de gravetat comparable que es perpetren 
com a resultat directe o indirecte d’un conflicte. 

El fet que les dones i les nenes siguin les víctimes més habituals d’aquest tipus de 
violència fa palesa la importància de la seva participació en els debats per a la prevenció i 
la solució de conflictes. 

Retrocedeix a la 
casella 95. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

99  2015 Catalunya  S’aprova la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes amb la finalitat d’establir els 
mecanismes per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en 
tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 

Retrocedeix a la 
casella 80. 

Comprovem 
quants anys s’ha 
tardat en 
aconseguir-ho. 

100  2018 Internacional Primera gran vaga feminista. Avança una 
casella. 

Hem avançat 
molt, però 
encara queda 
molt per fer. 

 

 


