
1789    

1791

1792

1793

1804

1843

França. L’Assemblea 
Nacional decreta la 
Declaració dels drets de 
l’home i del ciutadà que 
exclou les dones de la 
ciutadania 
   

França. Olympe de Gouges 
publica la Declaració dels 
drets de la dona i de la 
ciutadana 
 

França. S’aprova el dret 
al divorci

França. Es reconeix la 
capacitat civil de les dones 
casades

Gran Bretanya. Mary 
Wollstonecraft publica 
Vindicació dels drets de les 
dones 
   

França. Condorcet publica 
la seva obra Esbós d’un 
quadre històric dels 
progressos de l’esperit humà 

 
França. Es publica el Codi civil 
napoleònic, que suprimeix 
l’estatus de subjecte legal i 
civil de les dones casades

França. És abolit el dret al 
divorci 

França. Flora Tristan publica 
Unió Obrera
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La lluita pels drets 
de les dones
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1846 
Es publica a Barcelona la 
primera revista adreçada 
a les dones, La Madre de 
Familia, dirigida per Narcís 
Monturiol
 
1848
 

1855
Les treballadores catalanes 
reivindiquen la creació de 
llars d’infants

618 treballadores de Manresa 
signen el manifest  «Exposició 
de la classe obrera a les 
Corts», en què es demana el 
dret d’associació  
 
1857  

1860
Només un 38% de les nenes 
assisteixen a les escoles 
primàries   

1861  

 

1869

1872

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

Es publica la revista 
El Pensil de Iberia, òrgan de 
les socialistes utòpiques que 
reivindiquen l’emancipació 
femenina 

Concepción Arenal publica La 
mujer del porvenir, obra en 
la qual reivindica la capacitat 
intel·lectual i professional de 
les dones

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

França. El govern provisional 
de la República Francesa 
aprova l’exclusió de les dones 
del dret al sufragi

Gran Bretanya. Carles 
Marx publica el Manifest 
Comunista

Alemanya. August Bebel 
publica La dona i el 
socialisme, que defensa 
l’igualtat de drets de la dona 
treballadora 

Es publica la Declaració de 
sentiments de Seneca Falls, 
primer programa consensuat 
del feminisme nord-americà

Susan B. Anthony i Elisabeth 
Cady Stanton funden la 
National Women’s Suffrage 
Association (NWSA) 
(Associació Nacional Pro-
sufragi de la Dona)
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1881
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  

1882
Apareix la revista La Muger, 
defensora dels drets de les 
dones   
 
1886  

1889

1890

1891
L’anarquistaTeresa Claramunt 
promou la creació d’una 
associació autònoma de 
treballadores d’oficis  
 
1892 

1895

1896

1897

Es publica el Codi civil, on es 
reflecteix la subordinació de 
la dona casada al seu marit

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

Durant la celebració del 
Congrés Pedagògic es 
denuncia la discriminació 
femenina en l’àmbit educatiu 

França. S’introdueix 
l’ensenyament primari 
obligatori per a les nenes i els 
nens 

França. Es restableix el dret 
al divorci

   
França. Marguerite Durand 
publica el diari feminista La 
Fronde 

   

Es funda la National 
American Woman Suffrage 
Association (NAWSA) 
(Associació nacional 
americana de sufragi femení)

Elisabeth Cady Stanton 
publica Women’s Bible, 
una versió no misògina 
dels textos sagrats del 
cristianisme
   

Es funda la National 
Association of Colored 
Women (NACW) (Associació 
nacional de dones de color)

>
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1900
La població activa femenina 
representa el 23,25% de 
la totalitat de la població 
treballadora 

1902
Teresa Claramunt publica 
La mujer, consideraciones 
sobre su estado ante las 
prerrogativas del hombre, 
on declara que la dona és 
l’esclava de l’esclau  

1903    

1906
Es crea la Lliga Patriòtica de 
Dames

Apareix el setmanari 
autonomista per a les dones 
Or y Grana   

1907
Carme Karr funda la revista 
Feminal, portaveu feminista 
de les dones catalanes  

1908    

1909
Francesca Bonnemaison 
funda l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular per a la 
Dona a Barcelona

Dolors Monserdà publica 
Estudi Feminista. 
Orientacions per a la dona 
catalana   

1910
Dolors Monserdà funda 
el Patronat d’Obreres de 
l’Agulla, sindicat professional 
i catòlic 

Es rebutjada la proposta 
de vot de les dones a les 
eleccions municipals

S’aprova l’accés de ple dret 
de les dones a la universitat

Holanda. Se celebra el 
Congrés Mundial de Sufragi 
Femení 

Gran Bretanya. Emmeline 
Pankhurst funda 
l’organització sufragista 
radical Women’s Social and 
Political Union (WSPU) (Unió 
social i política de dones)

Alemanya. Se celebra 
la primera Conferència 
Internacional de Dones 
Socialistes

França. Les dones casades 
aconsegueixen el dret a 
percebre el seu sou en lloc 
del seu marit 

Noruega. S’aprova la llei que 
estableix la igualtat salarial 
per a igual treball

Dinamarca. Se celebra 
la segona Conferència 
Internacional de Dones 
Socialistes, durant la qual 
Clara Zetkin proposa 
la celebració del Dia 
internacional de la dona 
treballadora

Es crea la Women’s Trade 
Union League (WTUL) (Lliga 
nacional sindical de dones)
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1912 
Maria Domènech funda la 
Federació Sindical d’Obreres 
 
1913
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

Inauguració de La Llar, 
residència de senyoretes 
dirigida per Carme Karr  
 
1915
La Mancomunitat de 
Catalunya crea l’Escola 
Superior de Bibliotecàries 

El discurs inaugural del curs 
1914-1915 de l’Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació 
de Barcelona, llegit pel 
seu president Guillermo A. 
Tell i Lafont, duia per títol 
«Comentarios al movimiento 
feminista»   

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

Se celebra un cicle de 
conferències sobre 
educació femenina a 
l’Ateneu Barcelonès amb 
la participació de Carme 
Karr, Leonor Serrano, Maria 
Domènech, Rosa Sensat i 
Dolors Monserdà, entre altres 
  
1918
Les dones promouen els 
rebomboris del pa i la 
protesta social, contra 
l’augment de preus dels 
productes bàsics  

1919

1920    

La Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas presenta 
el seu programa de drets 
laborals, civils i polítics

Margarita Nelken publica 
l’obra La condición social 
de la mujer. Su estado actual: 
su posible desarrollo

Holanda. Se celebra el 
Congrés Internacional de 
la Pau. 1.136 delegades 
reunides a l’Haia estableixen 
les bases per a un acord 
de pau

Gran Bretanya. Es concedeix 
el sufragi restringit a les 
dones 

França. Per llei l’avortament 
és considerat un crim, i es 
decreta la prohibició de 
difondre informació sobre 
mètodes anticonceptius

Margaret Sanger obre la 
primera clínica en què 
s’apliquen tècniques de 
control de natalitat, que més 
tard serà clausurada

Es aprovat el sufragi universal 
femení
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1921
Carme Karr crea Acció 
Femenina en defensa del 
sufragi femení   

1923
Rosa Sensat publica Les 
ciències a la vida de la llar

Leonor Serrano, mestra 
i inspectora d’educació 
a Barcelona, publica La 
educación de la mujer del 
mañana 
  
1924    

1925
Frederica Montseny publica 
la seva primera gran novel·la 
La Victoria   

1926    

1928
Apareix la revista catalanista i 
catòlica La Dona Catalana

Es crea el Club Femení 
d’Esports que promou la 
pràctica de l’esport entre les 
dones  
 
1929    

1930
Les dones representen el 
2,8% de les professions 
liberals a la província de 
Barcelona   

1931
Margarida Comas, 
professora de la Normal de 
la Generalitat,  publica La 
coeducación de los sexos

  

Clara Campoamor, Victoria 
Kent i Margarita Nelken són 
elegides diputades a les 
Corts Constituients

Es constitueix la Segona 
República i es reconeix el 
sufragi universal per a les 
dones i el principi de la 
igualtat de tracte per a elles

S’aprova l’assegurança 
obligatoria de maternitat, 
que garanteix l’assistència 
mèdica i el descans obligatori 
després del part a les mares 
treballadores 

França. S’unifiquen els 
programes de batxillerat de 
nois i noies

Rússia. Alexandra Kollontai 
publica Autobiografía de 
una comunista sexualmente 
emancipada

Gran Bretanya. S’aprova el 
dret al sufragi per a les dones

Gran Bretanya. Virginia Woolf 
publica Una habitació pròpia



1932
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  
 
1933
La taxa d’escolarització 
pública de nenes és del 
38,34%

1934
Aurora Bertrana publica una 
sèrie d’articles sobre feminisme 
al diari La Humanitat

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

L’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la Dona arriba a 
les 6.246 alumnes matriculades 
 
1935  
 

1936
Es decreta el dret a la 
interrupció artificial de 
l’embaràs o avortament 
voluntari en el servei sanitari 
de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat implanta 
la coeduació als centres 
educatius

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

Es funda la Unió de Dones 
de Catalunya, plataforma 
unitària de dones 
antifeixistes, presidida per M. 
Dolors Bargalló, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

La Generalitat estableix la 
igualtat d’oportunitats en el 
món laboral i crea l’Institut 
d’Adaptació Professional de 
la Dona 

S’aprova la Llei de divorci, 
que considera l’exercici del 
dret de petició per mutu 
acord entre les dues parts 
o bé a petició d’un dels 
cònjugues

Es funda l’Agrupación de 
Mujeres Antifascistas a 
l’empara del Partit Comunista

Es decreta l’abolició de la 
prostitució reglamentada 

Frederica Montseny 
es nomenada ministra 
amb cartera de Sanitat i 
Assistència Social. És la 
primera dona que ocupa 
aquest càrrec

Es funda l’organització 
anarquista Mujeres Libres

S’aprova la Llei sobre la 
capacitat jurídica de la dona 
i dels cònjuges, atorgant la 
plena ciutadania a les dones 
en establir-ne la capacitat 
jurídica

Hi ha un canvi en la legislació 
federal per la qual es 
prohibeix trametre informació 
sobre control de natalitat per 
correu

1931
Jane Addams obté el premi Nobel de la pau

CATALUNYA EEUUEUROPAESTAT ESPANYOL
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1938  

  
1940    

1942    

1945    

1946

1949    

1955    

1960    

El règim franquista aboleix 
la llibertat i els drets 
democràtics i estableix una 
dictadura patriarcal

El règim franquista aboleix la 
legislació republicana sobre 
el dret al divorci i el matrimoni 
civil

S’aprova el Fuero del Trabajo 
franquista, pel qual es pretén 
obligar a les dones casades 
a abandonar el treball 
remunerat 

El Codi penal reformat pel 
règim franquista estableix 
el càstig amb arrest major 
i multa per als casos 
de divulgació o venda 
d’anticonceptius

El règim franquista restableix 
la subordinació de la dona a 
la família

França. Amb la reforma 
del Codi civil de 1804, se 
suprimeix la incapacitat civil 
de la dona casada

França. El règim de Vichy 
considera l’avortament un 
crim d’estat i n’aprova la 
penalització amb la pena de 
mort 

França. Es concedeix a les 
dones el dret al vot

França. Es reconeix el principi 
d’igualtat entre les dones i els 
homes

França. Simone de Beauvoir 
publica El segon sexe

Rosa Parks es nega a seguir 
les lleis de segregació 
racial dels negres als Estats 
Units, la qual cosa origina el 
moviment de drets civils

Es funda The Daughters 
of Bilitis (DOB), la primera 
organització de lesbianes

L’administració aprova l’ús de 
les píndoles anticonceptives

>
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1961    

1962 

   
1963  

 
1964 

1966
Maria Aurèlia Capmany 
publica La dona a Catalunya. 
Consciència i situació 

1967 

   
1967

  
1969

1970    

Es funda el Movimento 
Democrático de Mujeres 
(MDM), que impulsa la 
lluita antifranquista i la 
mobilització de les dones en 
els moviments veïnals

Lidia Falcón publica Mujer y 
Sociedad

Gran Bretanya. Doris Lessing 
publica El quadern daurat

Itàlia. Es abolida la llei que 
permetia l’acomiadament 
de les dones treballadores 
casades

Es permet l’accés de les 
dones a l’advocacia 

França. S’aprova la llei 
Neuwirth, per la qual s’autoritza 
la venda d’anticonceptius

Itàlia. És eliminada la llei que 
castigava a la dona adúltera

Gran Bretanya. S’aprova 
l’Acta de pagament igual, que 
reconeix la igualtat salarial

Gran Bretanya. Es prohibeix 
la discriminació per embaràs 
o maternitat

El president John F. Kennedy 
estableix la Comissió 
Presidencial sobre l’Estatus 
de les Dones

S’aprova l’Acta de pagament 
igual, que considera il·legal 
pagar a una dona un sou 
inferior al d’un home per la 
mateixa feina

S’aprova l’Acta de drets civils 
que prohibeix la discriminació 
laboral per raons de raça o 
de sexe

Betty Friedan publica La 
mística de la feminitat, que 
esdevé un llibre de referència 
del moviment d’alliberament 
de les dones

El Tribunal Suprem deroga 
l’última llei estatal que 
prohibia l’ús d’anticonceptius 
per a parelles casades

Es funda la National 
Organization for Women 
(NOW) (Organització nacional 
de dones)

S’inicien polítiques públiques 
d’acció positiva per tal de 
compensar la discriminació 
de gènere en els àmbits 
educatius i laborals

El Col·lectiu de Salut de les 
Dones de Boston publica el 
manual de salut femenina 
Our Bodies, Ourselves

Les Nacions Unides aproven la Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona

>
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1971    

1972    

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

1974   

1975    

1975 

1975

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

Campanya feminista «Jo 
també sóc adultera», 
amb la qual es reclama la  
despenalització de l’adulteri

Alemanya. El diari Der Stern 
publica la declaració de 374 
dones sota la frase Jo he 
avortat

Holanda. S’obre la primera 
clínica per fer-hi avortaments

Noruega. El Ministeri 
d’Infants i Afers Familiars, 
inicia polítiques d’igualtat de 
gènere

Noruega. La Universitat 
d’Oslo obre un centre 
d’assessorament legal per a 
les dones 
 

Gran Bretanya. S’aprova 
l’Acta contra la discriminació 
de sexes, que il·legalitza la 
discriminació d’una persona 
per raó de sexe

Gran Bretanya. S’inicien 
polítiques públiques d’acció 
positiva per tal de fomentar la 
igualtat d’oportunitats

Gran Bretanya. Es prohibeix 
la discriminació de gènere en 
el sistema educatiu

Itàlia. S’aprova la reforma 
jurídica de la família, que 
estableix el principi d’igualtat 
de les dones en el matrimoni 

Bèlgica. Es reuneix el Tribunal 
Internacional de Crims contra 
les Dones. 

Es convoca una mobilització 
internacional contra la 
violència de gènere

Itàlia. Es fa una protesta 
contra la violència sexual i de 
gènere. A la marxa de Roma hi 

Gloria Steinem funda la 
revista feminista Ms

S’aprova la primera llei per la 
qual es considera il·legal la 
violació d’una dona pel seu 
marit

>

Una Declaració de les Nacions Unides estableix la celebració del Primer Any Internacional de la Dona

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides aprova una resolució per la qual s’estableix la participació de les dones en 
l’enfortiment de la pau i la seguretat internacional



L’Assemblea General de les Nacions Unides aprova la convenció sobre la eliminació de totes les formes de discriminació contra 
la dona (CEDAW)
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Apareix la revista Vindicación 
Feminista

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  

1976

1977
S’inaugura al Prat de 
Llobregat el primer centre de 
planificació familiar

Es crea al carrer Riereta de 
Barcelona el bar-biblioteca 
laSal, espai feminista 
emblemàtic 

Es publica la revista Dones 
en Lluita, portaveu de la 
Coordinadora Feminista  

1978    

1979

1979 

1980 

El govern de la UCD 
despenalitza l’ús dels 
anticonceptius

Es promulga la Constitució, 
que implica la fi de la 
dictadura de Franco i la 
implantació dels drets 
democràtics i a la igualtat

Es despenalitza l’adulteri

S’aprova la Llei de relacions 
laborals, que aboleix la 
regulació per la qual el marit 
havia d’autoritzar la seva 
dona a treballar fora de la llar

Se celebren les Jornades 
Estatals de la Dona a 
Granada

Les dones casades 
aconsegueixen el dret a 
percebre el seu sou en lloc 
del seu marit  

participen cent mil dones sota 
la consigna Reguanyem la Nit

Itàlia. S’aprova la Llei de 
l’avortament

Noruega. S’aprova l’Acta 
d’igualtat de gènere, que 
prohibeix la discriminació 
entre homes i dones i promou 
la igualtat de gènere

S’aprova l’Acta de 
discriminació per embaràs, 
que estableix la il·legalitat de 
la discriminació laboral per 
motius d’embaràs

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

>
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Les Nacions Unides organitzen a Nairobi la III Conferència Mundial de la Dona i aproven la Declaració dels drets de les dones

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

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

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

Se celebra a Pequín la IV Conferència Mundial de les Dones i s’aprova la Declaració dels drets de les dones com a drets humans

>

1981

1982
Es funda el Centre 
d’Investigació Històrica 
de la Dona, primer centre 
universitari dedicat als 
estudis sobre les dones  

  
1983    

1984    

1985    

1985 

1989
La Generalitat de Catalunya 
crea l’Institut Català de la 
Dona per tal d’impulsar la 
igualtat d’oportunitats de les 
dones

1991    

1994

1994

1994

1995

S’aprova la Llei de Divorci

Es reconeix la igualtat de 
tracte de les dones dins el 
matrimoni

Es crea l’Instituto de la 
Mujer, organisme estatal 
per impulsar la igualtat 
d’oportunitats de les dones

El govern del PSOE 
despenalitza la interrupció 
voluntària de l’embaràs

França. S’aprova La Llei 
sobre la igualtat en l’àmbit 
professional, que estableix la 
igualtat salarial i l’eliminació 
de la discriminació laboral

Noruega. Es funda el Fòrum 
Nòrdic, primer centre de 
recerca sobre les dones, que 
promou l’apoderament de les 
dones, els drets i la igualtat 
general de gènere

Itàlia. S’aprova la Llei contra 
la violència de gènere

S’aprova l’Acta de drets 
civils, que determina la 
compensació econòmica 
per als casos d’assetjament 
sexual
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1996 
Jornades «20 anys de 
feminisme a Catalunya»  
 
1996 

1997

1997 
Creació de la Xarxa de Dones 
per la Salut   

1998
Comissió de Dones de la 
Federació de Col·lectius 
d’Immigrants de Catalunya. 
Jornades «La ciutat que les 
dones volem: la veu de les 
immigrades»   

1999
Consell de les Dones de 
Barcelona. Primer Congrés 
de les Dones de Barcelona, 
«La ciutat que les dones 
volem», que posa en valor la 
quotidianitat

Institut Català de la Dona 
Declaració per a un nou 
compromís per a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i 
homes 
  
2000

2000

2001
UNIFEM i International Alert 
atorguen el Premi mil·lenni 
de la pau a Dones de Negre, 
la xarxa global de dones 
dedicades a la pau i la justícia 
des de l’acció no violenta 
creada l’any 1991  
 
Generalitat de Catalunya. 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   

2002    

Govern de l’Estat. Llei per 
promoure la conciliació de la 
vida familiar i laboral de les 
persones treballadores

Any europeu de lluita contra 
la violència de gènere

Consell Europeu. Directriu 
sobre la protecció de les 
dones contra la violència

Organització Mundial de la Salud. Resolució de l’Assemblea Mundial de la Salut que declara la violència com a problema prioritari 
de salut pública

Nacions Unides. Resolució de la Comissió de Drets Humans sobre l’eliminació de la violència contra la dona

Nacions Unides. Conferencia de Pequín + 5 d’avaluació de la Declaració i Plataforma per a l’Acció de la Conferència de Pequín 
1995

Nacions Unides. 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 sexual
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2003 
 

 
2004 

 
2004

2005 

 

2006
Comissió de Dona i Ciència 
de la Junta Plenària del 
Consell Interuniversitari 
de Catalunya. Insta de 
manera oficial que totes les 
universitats catalanes iniciïn 
l’elaboració d’un pla d’igualtat 
entre homes i dones 

Universitat Autònoma 
de Barcelona. Primer Pla 
d’Igualtat entre Homes i 
Dones 
  
2007
Universitat de Barcelona, 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Rovira 
i Virgili. Primer Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i 
homes

 

 

2008
Generalitat de Catalunya. Llei 
del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista

Ajuntament de Barcelona. 
Pla municipal per a les dones 
  

Govern de l’Estat. Llei 
orgànica de mesures 
concretes en matèria de 
seguretat ciutadana, violència 
domèstica i integració social 
de les estrangeres, que 
tipifica la mutilació genital 
femenina com a delicte de 
lesions al Codi penal

Govern de l’Estat. Llei 
orgànica de mesures de 
protecció integral contra la 
violència de gènere

Govern de l’Estat. Pla 
d’igualtat de gènere a 
l’Administració General del 
Estat.

Govern de l’Estat. Llei 
orgànica per a la igualtat 
efectiva entre les dones i els 
homes

Govern de l’Estat. Llei 
orgànica d’universitats per a 
la igualtat efectiva entre les 
dones i els homes

Govern de l’Estat. Llei 
reguladora de la rectificació 
registral de la menció relativa 
al sexe de les persones

Consell Europeu. Directriu 
sobre la participació 
equitativa de dones i homes 
en els processos de decisió 
als àmbits polítics i públics

Parlament Europeu. 
Programa d’acció 
comunitària per prevenir 
i combatre la violència 
exercida sobre la infància, els 
joves i les dones i protegir les 
víctimes i els grups de risc

Consell Europeu. Conveni 
sobre acció contra el tràfic de 
persones

Consell de Municipis i 
Regions d’Europa. Carta 
europea per a la igualtat de 
dones i homes en la vida local

Consell Europeu. Directriu 
sobre la transversalitat de 
gènere a l’educació

Consell Europeu. Directriu 
sobre els estàndards 
per assolir la igualtat de 
gènere (àmbits de família, 
educació, ciència, cultura, 
vida econòmica, protecció 
social, salut, violència contra 
les dones, tràfic de persones 
i situacions de conflicte i 
postconflicte)

Consell Europeu. Directriu 
sobre els estàndards 
per assolir la igualtat de 
gènere (àmbits de família, 
educació, ciència, cultura, 
vida econòmica, protecció 
social, salut, violència contra 

La kenyana Wangari Maathai, primera africana que rep el premi Nobel de la pau

>
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Universitat de Lleida, 
Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 
Pompeu Fabra. Primer Pla 
d’igualtat entre dones i 
homes 

2009
Consell de les Dones de 
Barcelona. Segon Congrés 
de les Dones de Barcelona: 
«Les dones com a agents de 
transformació de la ciutat de 
Barcelona»   

2010 

2010   

2011
 

2011

2012
Ajuntament de Barcelona. 
Pla municipal per a la igualtat 
d’oportunitats real i efectiva 
entre dones i homes

Ca la Dona. Trobada de 
feminismes dissidents 

Creació de l’Associació 
Dinamitzadora de la Xarxa 
Feminista   

2013

   
2013

 

Govern de l’Estat. Primer Pla 
d’igualtat entre les dones i 
els homes a l’Administració 
general de l’estat i als 
organismes autònoms

Ministeri de Sanitat, Serveis  
Socials i Igualtat. Protocol 
comú d’actuació sanitària 
contra la violència de gènere

les dones, tràfic de persones 
i situacions de conflicte i 
postconflicte)

Consell Europeu. Directriu 
sobre el paper de dones i 
homes en la prevenció de 
conflictes i en la resolució i 
construcció de la pau

Consell Europeu. Conveni 
d’Istanbul sobre la prevenció 
i lluita envers la violència 
contra les dones i la violència 
domèstica 
   
Parlament Europeu i Consell 
Europeu. Directriu sobre la 
prevenció i la lluita contra 
la tràfic de persones i la 
protecció de les víctimes

Parlament Europeu i Consell 
Europeu. Directriu que 
estableix normes mínimes 
sobre els drets, el suport i 
la protecció de les víctimes 
de delictes delimitats sota el 
concepte de «violència per 
motius de gènere»

Consell Europeu. Directriu 
sobre la protecció i la 
promoció dels drets de les 
dones i de les nenes amb 
discapacitats

Consell Europeu. Directriu 
sobre igualat de gènere als 
mitjans de comunicació 

En el marc de la 54a sessió de la CEM, les Nacions Unides realitzen el seguiment i l’avaluació de quinze anys de la Declaració i 
Plataforma per l’acció de la conferència de Pequín 1995 i dels resultats de la conferència de Pequín + 5

Les liberianes Ellen Johnson Sirleaf i Leymah Gbowee i la iemenita Tawkkol Karman reben el premi Nobel de la pau

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



2013
UNICEF. 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

2014
Conferència de les Nacions Unides per combatre la violència sexual en zones de conflictes armats
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2014
Generalitat de Catalunya. 
Llei per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
 
2015
Generalitat de Catalunya. 
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

2015

2016
Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Interior. 
Víctimes mortals de violència 
masclista: 8 dones

Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat. Víctimes 
mortals de violència 
masclista: 44 dones 

Consell Europeu. Programa 
transversal d’igualtat de 
gènere 

Unió Europea. Informe 
d’Eurostat sobre el tràfic de 
persones a Europa. El 80% 
de víctimes registrades eren 
de sexe femení. La majoria de 
víctimes d’explotació sexual 
eren de sexe femení (95%) i 
les de treball forçós eren de 
sexe masculí (71%)

Consell Europeu. Congrés 
de Tallinn d’avaluació del 
Pla estratègic d’igualtat de 
gènere 

Nacions Unides. 189 estats firmen la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW) 
creat l’any 1979. Els Estats Units encara han de ratificar la convenció


