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Les discriminacions contra les dones són una pràctica generalitzada. Es dóna a totes les 
societats, a totes les classes socials i a totes les cultures. A la llar, al carrer, a la feina; en 
temps de pau i en temps de guerra... És una pràctica que a la nostra societat ha estat 
tolerada, tant dins com fora de la llar, sobre la base de la suposada “superioritat”de l’home 
sobre la dona. 
És una violència que ha restat invisible als ulls de la societat, i no ha estat fins fa pocs anys 
que s’ha començat a considerar un atemptat contra la dignitat i la llibertat de les dones. Des 
de l’ inici de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes s’han anat realitzat 
actuacions per tal de prevenir la violència vers les dones, responsabilitzar els agressors i 
atendre les necessitats de les dones donant un tractament individual a aquest problema. 
Mai, però, s’ha qüestionat que la discriminació contra les dones s’emmarca en una violència 
estructural que afecta tota la societat i que s’expressa a través d’una violència simbòlica que 
alimenta i justifica les relacions de  subordinació i poder existents entre homes i dones. 
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També hem fet un recull de lleis, la primera una llei orgànica, amb la intenció de fer un cop 
d’ajut,  per si el nostre equip directiu no te la suficient informació per aclarir que vol dir 
igualtat efectiva de dones i homes, i d’igualtat d’oportunitats. Per recolzar  a la directiva del 
centre amb aquest aspecte, en concret aportem: 
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• Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes ...... Pla estratègic d'igualtat 
d'oportunitats Article 18. Informe periòdic Article 19. ... Article 17. Pla estratègic d'igualtat 
d'oportunitats ...  
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/llei_igualtat_homes_dones_75.p
df  

• Presentación de PowerPoint ... de les persones. 2. Polítiques d'Igualtat d'oportunitats  
Un cop superat el primer moment d'acollida, cal treballar en l'equiparació 
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/Prevencio_191007_ponencia6.p
df 
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• Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones ... Instruments bàsics 
són, en aquest sentit, i en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, un pla estratègic 
d'igualtat d'oportunitats, la creació d'una ...  
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/lo3_2007loiedh.pdf  

• llei 56/2003, d'ocupació
.. Això es tradueix a oferir als aturats, sota els principis d'igualtat d'oportunitats, no-
discriminació, transparència, gratuïtat, efectivitat i qualitat en 
lhttp://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/l56_2003lo.pdf 

• Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la ... aquesta disposició 
addicional estan sotmesos al règim d'infraccions i sancions vigent en matèria d'igualtat 
d'oportunitats, no-discriminació i ...  
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Home/Serveis%20als%20professionals/LexCat.%20N
ormativ...  

• Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament ... Així mateix, l'adopció 
del principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre ... bàsics adequats i suficients que 
garanteixin la igualtat d'oportunitats i la no ... 
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Home/Serveis%20als%20professionals/LexCat.%20N
ormativ...  

               Aquest es un petit recull de les lleis que vigilen pels drets d’igualtat home/dona  

CCOO manifesta el rebuig  més absolut davant d’aquesta agressió per part del nostre equip  
directiu i demanem sentit comú i l’aplicació de les lleis i de les normes que protegeixen la no 
discriminació per motius de gènere dintre de la funció pública.                                                  

                 CCOO C.P. Lledoners, continuarem informant-vos�
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