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Eva Granados Caliano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 1 54 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propos
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/1 2).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 1
Proposta de resolució sobre la lluita contra la precarització laboral
femenina
L'ONU calcula que al món, set de cada deu pobres són dones. I és així perquè
la perspectiva de gènere no està incorporada ni en l'economia ni en les políti
ques públiques de la majoria de països. Tampoc ho està a Catalunya. Això ex
plica que en els últims anys la bretxa salarial i les condicions laborals de les
dones respecte als homes no hagin millorat, malgrat que tenim una llei espe
cífica que busca posar fi a les situacions de desigualtat que pateixen les dones.
Les dones conformen el gruix de les persones que cobren menys de 1.000 eu
ros al mes a Catalunya; són set de cada deu. La majoria treballa, a més, en
ocupacions que se situen en els sectors pitjor remunerats. Entre aquests, es
troben les cambreres dé pis, les cuidadores, les dones treballadores del servei
domèstic i lés dones que presten serveis a les residències geriàtriques.
De fet, el 88% de la mà d'obra en el sector domèstic són dones, moltes d'elles
immigrants que treballen sense cotitzar a la seguretat social i per sous que en
molts casos no superen els 343 euros. Aquestes dones estan sotmeses a una
situació d'especial vulnerabilitat, no se'ls respecten els seus escassos drets i
pateixen situacions d'assetjament sexual i abusos que romanen invisibles i que
cal combatre.
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També cal combatre la precarietat de les cambreres de pis d'hotels que estan
patint una extrema precarització que els obliga en molts casos a fer jornades
extenuants per sous que no superen els 600 euros al mes.
La derogació dels aspectes més lesius de la Reforma Laboral i la redacció d'un
nou Estatut dels Treballadors permetrà combatre aquesta situació però gran
part de les competències depenen de la Generalitat de Catalunya que té la res
ponsabilitat de protegir aquestes dones.
L'article 47 de la Llei 7/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes estableix que és obligació de les administracions públiques dissenyar
programes integrals i específics per a les dones en situació de precarietat eco
nòmica i risc d'exclusió social.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar de forma significativa el cos d'inspectors de Treball destinat
a lluitar contra les discriminacions laborals per motius de gènere, tal
com estableix l'article 42 de la Llei 1 7/201 5 d'igualtat efectiva de dones
i homes, i a garantir que els casos d'abusos en aquests àmbits més precaritzats siguin detectats i combatuts i realitzar actuacions específiques
per comprovar que es compleixen els seus drets laborals i de seguretat.
2. Crear una oficina d'atenció de la Generalitat que reculli totes les denún
cies sobre abusos laborals relacionats amb serveis prestats dins de la
llar que assessori i informe sobre els drets a aquestes treballadores faci
litant les denúncies i l'assessoria jurídica.
3. Elaborar una campanya informativa adreçada als cuidadors i les cuida
dores no professionals de persones dependents sobre el seu dret a
subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per a cobrir les
contingències de jubilació i incapacitat.
4. Crear una subvenció específica per a les famílies que contracten legal
ment a persones destinades a cures o a servei domèstic, tal com exis
teix per a Pimes i autònoms, que faciliti la contractació legal i que ajudi
a posar fi a la precarietat d'aquest col·lectiu.
5. Analitzar a través del Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL) les con
dicions d'ergonomia i els sobreesforços de les cambreres de pis i garan
tir que la càrrega de treball que realitzen sigui l'adequada. Estendre
aquest estudi a les persones que realitzen tasques de cures. I exigir a la
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Inspecció de Treball de la Generalitat que faci les comprovacions neces
sàries.
6. Crear una xarxa d'empreses compromeses que asseguri un percentatge
de contractació femenina de nivell digne en tots els estrats professio
nals. Aquestes "empreses per la igualtat" han de rebre el reconeixement
públic de l'administració que avaluaria l'impacte de les seves contracta
cions per encoratjar a altres a seguir el mateix camí.
7. Impulsar campanyes de sensibilització i visibilització del que representa
el treball de cures 1 servei domèstic, encoratjant la seva legalització
però també informant de les conseqüències que comporten les irregula
ritats i els abusos en aquest àmbit.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 2
Proposta de resolució sobre les dones en situació d'emergència habitacional
La crisi habitacional és un dels exponents més greus de la crisi econòmica que
fa més d'una dècada va esclatar. Les greus conseqüències en l'àmbit de
l'habitatge que aquesta crisi va comportar, segueixen presents i s'accentuen en
alguns col·lectius.
Les persones amb menys recursos són les més afectades per la crisi habitacio
nal, i dins d'aquestes les dones són especialment vulnerables. Dones que tiren
endavant famílies monomarentals, però també dones grans, amb pensions
minses que no poden fer front al cost de l'habitatge o bé als subministraments
bàsics. Cal recordar que el 43% de les famílies monomarentals a Catalunya viu
sota el nivell de la pobresa i que les dones tripliquen el nombre d'homes que
reben pensions de menys de 500 euros.
L'habitatge és un element bàsic pel desenvolupament digne de la vida, i una
condició indispensable per poder desenvolupar i garantir d'altres drets elemen
tals de les persones.
f
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un estudi per quantificar el nombre de dones en situació
d'emergència habitacional i pobresa energètica, tant les que estan regis
trades en les meses d'emergència i les ateses en serveis socials munici
pals, com les ateses per entitats del tercer sector.
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2. En funció a les dades que s'obtinguin de l'estudi per quantificar el nom
bre de dones en situació d'emergència habitacional i pobresa energèti
ca, elaborar un pla estratègic interdepartamental per tal d'atendre a les
dones que en situació d'emergència habitacional, per tal de garantir los
un habitatge digne i adequat a les seves necessitats, així com els sub
ministraments bàsics.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 3
Proposta de resolució sobre la lluita contra el sensellarisme femení
Una de les manifestacions més extremes de la feminització de la pobresa és
l'augment de les dones que dormen al carrer que, segons apunten les entitats
que els atenen, ha crescut en els darrers anys. La impossibilitat d'accedir a un
habitatge digne després d'una ruptura de parella, la violència de gènere i un
mercat laboral desigual són algunes de les causes més habituals del sensella
risme femení, que representa un 12% del miler de les persones que dormen al
carrer a Barcelona. En l'actualitat no hi ha dades sobre el nombre de dones que
pateixen aquest problema a nivell de tot Catalunya ni tampoc programes espe
cífics per atendre-les malgrat que les dones que dormen al carrer estan expo
sades a una situació d'especial vulnerabilitat pel fet de ser dones i a una doble
estigmatització al tractar-se d'un entorn principalment masculí.
Una enquesta elaborada per l'entitat ASSIS el 2019, en col·laboració amb les
persones ateses al centre, revela que el 52% de les dones sense llar han patit
violència física o agressions en l'edat adulta, el 32% d'elles han estat víctimes
d'agressions sexuals, el 56,5% de violència masclista per part de la seva parella
i el 48% ha intentat suïcidar-se.
També que les dones que arriben a una situació de carrer ho fan en pitjors
condicions que els homes. Estudis realitzats per especialistes com el professor
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Albert Sales, apunten, a més, que les
polítiques d'atenció a les persones sense llar estan elaborades des d'una pers
pectiva masculina sense prendre en compte les especificitats de la situació de
les dones. La por i la manca d'intimitat en els recursos existents, aprofundeix
en la situació d'exclusió social d'aquestes dones i els dificulta encara més tro
bar una sortida.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Elaborar, abans que finalitzi el segon semestre del 2020, un estudi deta
llat sobre el nombre de dones que dormen al carrer a Catalunya que In
clogui un mapa de recursos que permeti avaluar les necessitats exis
tents pel que fa als recursos disponibles.
2. Establir recursos específics d'atenció destinats a les dones sense llar que
incloguin acompanyament professional per aconseguir la seva reinserció laboral i social.
3. Incloure en les dades que comptabilitzen a les persones sense llar a les
dones que són víctimes de violència masclista i que es veuen obligades
a abandonar la seva llar i trencar amb les seves xarxes socials de su
port.
4. Establir sistemes de detecció precoç del sensellarisme femení que ro
man ocult en les estadístiques a través dels serveis socials, el sistema
educatiu i sanitari.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 4
Proposta de resolució sobre uns pressupostos que garanteixin la pro
tecció de les dones enfront de la violència masclista
La Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra la Dona de Nacions Uni
des de 1993 estableix en el seu article 4 l'obligació que tenen els Estats, i totes
les seves administracions, d'eradicar totes les formes de violència que afecten
a la dones proporcionant els recursos i pressupostos que garanteixin la pro
tecció de les víctimes i la seva atenció. Això implica garantir assistència espe
cialitzada, com serveis de rehabilitació, ajuda per a la cura i manutenció dels
infants, tractament, assessorament, serveis, instal·lacions i programes socials i
de salut, així com estructures de suport i, així mateix, adoptar totes les altres
mesures necessàries per fomentar la seva seguretat i rehabilitació física i psi
cològica.
A Catalunya tenim una llei específica, la Llei 5/2008, del 24 d'abriU del dret de
les dones a eradicar la violència masclista, que deu anys després segueix sen
se comptar amb un desplegament reglamentari ni una memòria econòmica que
permeti la seva execució.
El Govern de l'Estat ha destinat l'any 2018, 200 milions d'euros extraordinaris
dels pressupostos per poder desplegar el Pacte d'Estat contra la violència de
gènere i 200 milions l'any 2019, gran part dels quals han estat transferits a
ajuntaments i comunitats autònomes, entre elles Catalunya.
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Malgrat que els informes de l'Institut Català de les Dones afirmen que la xarxa
arriba només a una de cada deu dones que s'estima són víctimes de violència
masclista, els pressupostos catalans destinats a combatre-la han patit retalla
des i segueixen sense destinar-se recursos per cobrir qüestions tan bàsiques
com l'habitatge per aquelles dones que necessiten allunyaT-se del seu agressor
i acompanyament professional.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir, abans de finalitzar l'any 2020, el desplegament reglamentari
de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la vio
lència masclista, incloent una memòria econòmica que garanteixi el seu
desplegament.
2. Augmentar, en els pressupostos per al 2020, almenys en un 35%, els re
cursos propis de la Generalitat destinats a la lluita contra la violència
masclista.
3. Establir un calendari ascendent d'inversió en polítiques de combat de la
lluita contra la violència masclista per als propers anys amb un estudi
d'impacte que garanteixi que la xarxa d'atenció arribi almenys a cinc de
cada deu dones que s'estima són víctimes de violència masclista en un
termini de quatre anys.
4. Dotar el Pacte Català contra la Violència Masclista anunciat pel Govern
català i aprovat pel Parlament de Catalunya diverses vegades des que va
començar la XII Legislatura, d'un pressupost propi que permeti el seu
desplegament.
5. Crear una comissió de seguiment dels recursos transferits per al des
plegament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere que garanteixi
la coordinació entre les diferents administracions i l'obtenció dels objec
tius per als quals va ser dissenyat i implementat.
6. Destinar els recursos necessaris per millorar la xarxa de SIE i SIADS que
hi ha actualment a Catalunya, que arriba només a una de cada deu do
nes que s'estima que són víctimes de violència masclista.
7. Destinar els recursos necessaris per garantir una formació en perspecti
va de gènere destinada als treballadors i les treballadores públiques, per
tal de garantir situacions de victimització secundària.
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^Catalunya, actualment, hi ha una unitatespeclalitzada pera víctimes d^a
pressions sexualsal^l^ospítal Clínic de Barcelona que atén víctimesapartir de
16anys.Oes de que va començarafuncíonar,l^anyl994,ha demostrat ser un
model d^èxít perquè proporciona una atenció Integral que evita la revíctimítza
cíóltamhé larecuperaclóde lesdonesque patelxenagressíonssexualsala
ciutat de Barcelona.
Les víctimes arriben a aquesta Unitat derivades des d^altres serveis I estan
acompanyadesen totmoment per professionals especialitzades queeisbrindenatencíómèdical psiquiàtrícalque realitzen posteriorment un seguiment
per tractar les seqüeles fínsítot després de la sentència.
No obstant això, aquest servei estàcIrcumscrItaBarcelonaí noexisteixala
resta del territori. La violència sexual és una violació de drets humans, sexuals
lreproductlus,ésuna problemàtica que requereix una atenció multídíspllnaría
lamb perspectiva de gènerels^ha de garantiratotes les víctimes una atenció
Integral que permeti la seva recuperació.

PR0P05TA05 RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya Insta el Coverna;
1. Estendre el modeld^unltatespecíalltzadad^atenclólntegral ales vícti
mes d^agresslons sexuals del^l^ospItalClínlcatot Catalunya, garantint
que Inicialment 1,en el termini d^unany,hl hagi unitats de referència en
els centres hospitalaris de l^lnstltut Català de la Salut (ICS^.
2. CarantIrqueelsI lesprofessionaisqueinterveneneneisdíferentsserveisque reben víctimes d^agresslons sexuals estiguin formats adequadamenten perspectivade gènere I que tinguin laformaclóadequada
per aderivar les víctimes a les Unitats especialitzades d^atencló dels
hospitals de referència.

PROPOSTA DE RESOLUC^Ó8

L^accíó de lajustícla en la lluita contra la violència contra les dones és essence
al.Ala justícia II toca actuar quan han fallat les accions de prevenció.És fonaModel:
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mental, a més que la seva actuació sigui ràpida i eficaç a fi que les víctimes no
tornin a patir violència, que estiguin protegides, però també que en el seu pas
per l'Administració de Justícia se sentin acompanyades.
Catalunya és la comunitat que dicta menys ordres d'allunyament i tot i que des
2018 disposa dels recursos del Pacte d'Estat contra la Violència de gènere per
desplegar les Unitats de Valoració Forense Integral per fer-ho, segueixen sense
fer-se realitat. Aquestes unitats són indispensables per valorar el risc de les
víctimes i dictar mesures preventives. De fet, el Parlament de Catalunya ha
ratificat en aquesta legislatura en mocions i resolucions el seu desplegament,
que s'hauria d'haver fet realitat el setembre de 201 9.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament insta el Govern a:
1. Fer un informe de l'estat de les instal·lacions de totes les seus judicials
que acullen actuacions en matèria de violència contra les dones, a fi de
garantir que siguin adequades per a l'atenció de les víctimes, sobretot
en la seguretat de les mateixes, evitant que hagin de coincidir amb els
presumptes agressors. Igualment, el Govern ha d'informar sobre les ins
tal·lacions adequades d'atenció als menors, víctimes directes o indirec
tes de la violència masclista.
2. Formar i dotar les Unitats de Valoració forense Integral de Violència so
bre les dones, en un termini màxim de sis mesos, per donar una respos
ta que faciliti la protecció i atenció integral de les víctimes de violència
masclista.
3. Treballar per tal d'evitar la çomarcalització dels jutjats de violència con
tra les dones, ja que si això es produís comportaria una pitjor atenció a
les víctimes. A tal efecte s'haurien de constituir Unitats itinerants
d'atenció a la dóna per tal de garantir el mateix nivell de qualitat en
l'atenció que es dispensa a les zones rurals i als nuclis urbans.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 7
Proposta de resolució sobre la lluita contra l'explotació sexual i el trà
fic de dones i nenes
El tràfic de persones amb fins d'explotació sexual s'ha convertit en els últims
anys en un dels negocis més lucratius a nivell mundial juntament amb el tràfic
de drogues i d'armes. Nacions Unides defineix el tràfic d'éssers humans amb
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fins d'explotació sexual com un dels fenòmens d'esclavitud de segle XXI i ne
ga, a més, a la prostitució la categoria de treball perquè no reuneix les condi
cions de dignitat i respecte humà que requereix aquesta activitat.
La indústria del sexe ha crescut de formà exponencial a Espanya i especial
ment a Catalunya que s'ha convertit en una dels principals destinacions euro
pees de turisme sexual.
La gran majoria de dones que alimenten aquesta indústria a Catalunya no ho fa
de forma voluntària, sinó que es troba en situació d'explotació sexual per part
de màfies i proxenetes. De fet, en una immensa majoria són immigrants en
situació de vulnerabilitat. També hi ha una proporció de nenes que provenen
principalment de països africans.
Entitats que treballen a tot Espanya, com Càritas, i altres d'àmbit català, com
APIP, que realitza atenció directa en llocs com Barcelona i la Jonquera, assegu
ren que la gran majoria de dones que exerceixen la prostitució es troba en si
tuació d'explotació. No hi ha gairebé l'opció d'accedir a recursos que els per
metin sortir d'aquesta situació tot i que una proporció important són a més
víctimes de tracta i es troben en mans de màfies que les controlen. ,
L'anunciada aprovació al Congrés dels Diputats d'una Llei Integral contra la
Tracta significarà un avenç en la lluita contra aquesta xacra, però queda molt
per fer, també a nivell autonòmic.
A Catalunya hi ha una normativa pròpia, el Decret 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en
el qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitu
ció que facilita l'existència de llocs on s'exerceix l'explotació sexual i el proxenetisme sobre aquestes dones. A això s'hi suma la falta de recursos i acompa
nyament per garantir que els seus drets no siguin vulnerats.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir els drets de lés víctimes de tracta, tràfic de persones i explota
ció sexual, creant recursos específics d'acollida i acompanyament que
els hi permetin accedir á alternatives però també a la seva recuperació.
Actualment els recursos arriben només a una desenes de dones i nenes.
2. Impulsar campanyes de sensibilització i visibilització de el paper que
juga la tracta i el tràfic de persones a la prostitució, informant de les
conseqüències que comporta vulnerar els drets d'aquestes persones i de
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el risc que comporta normalitzar situacions que vulneren drets fona
mentals.
3. Derogar el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Regla
ment d'espectacles públics i activitats recreatives, en el qual es regulen
els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, cosa que
facilita el proxenetisme i l'explotació sexual a Catalunya.
4. Elaborar un pla específic per les dones víctimes d'explotació sexual que
compti amb una formació específica que els garanteixi la seva reinserció
i reincoporació al mercat laboral.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 8
Proposta de resolució sobre l'educació
Si bé les principals .discriminacions per raó de gènere no es produeixen en
l'àmbit formatiu, la coeducació encara no és una realitat a les escoles i instituts
de Catalunya, i la manca d'una educació plenament igualitària i no estereotipa
da té efectes en la vida adulta. Per això és fonamental aprofundir en la coedu
cació en les diferents etapes educatives, des de la primera infància i posar fi a
la segregació escolar, també de gènere. En aquest sentit, i per evitar el refor
çament de noves desigualtats, cal fer un esforç particular per estimular vocaci
ons tecnològiques, matemàtiques i científiques entre les dones.
A més, el 74% dels contractes a temps a parcial a Catalunya corresponen a do
nes. Les retallades portades a terme pel Govern de la Generalitat en escoles
bressol i en dependència han provocat que les dones hagin hagut d'assumir la
cura dels fills i filles i també la cura de familiars dependents. De fet, el 97% de
les persones que reconeixen que treballen a temps parcial a Catalunya perquè
necessiten destinar temps a la cura d'infants, persones malaltes o persones
grans, són dones.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:
1. Denuncia l'infrafinançament que pateix l'educació pública a Catalunya,
situant-se lluny de la inversió del 6% del PIB que estableix la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i insta el govern de la Generalitat
a destinar-hi els recursos suficients i expressar la seva voluntat política
de vetllar pel compliment de les lleis vigents.
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2. Destaca la importància que té l'etapa educativa 0-3 anys pér la confiacióipel desenvolupament dels infants,iinsta al Govern de la Generally
tatadestinarhi els recursos necessaris, d'acord amb les seves compe
tències.
3. Rebutja l'escolarització que segrega per sexes i insta el Govern de la
Generalitatapromoureunaescolaritzaciómixtaicoeducadoradesdel
primer cicle d'educació infantil fins a la postobligatòria al conjunt de
centres educatius, especialment d'aquells que reben finançament públic.
4. Insta el Governa:
a. Promoure l'educació afectivosexual de manera efectiva en els
currículums educatius de les diferents etapes educatives, des del
primer cicle d'educació infantil finsala secundària.
b. Fomentar la formació professional no estereotipadaila promoció
de carreres científiquesimatemàtiques entre les dones.

PROPOSTAOE RESOLUCIÓN

La manca de reconeixement de la dona en el món de l'esport és una evidència.
Nielmónde l'esport sap reconèixer els èxits esportius de les dones, ni molt
menys sap trencaramb la bretxa salarial que hi haentre dones i homes en
aquest àmbit.
Si parlem de llicències esportives ensadonarem de les diferències tambéen
aquest tema. És moltvisibleen l'esportfemenifederantlesdesigualtatexis
tents,ja queies dones només representen aproximadament un30% del total
de les llicències aCatalunya, mentre que si ho comparem a nivell de l'estat
Espanyol aquests desproporció encara és més manifestaba que representa
només un 20%.
La discriminació salarial, és diàfana, ja que en alguns casos ni tant sols es pot
parlar de bretxa salarial,ja que moltes dones esportistes,ni tant sols cobreño
no tenen convenis col·lectius. La igualtat en el món de l'esport encara témolt
recorregutiqueda lluny de ser realment paritari.
Éstambé unaevidèncialamancade reconeixementde ladonaesportistaen
eismitjansdecomunicació. Els èxits esportius, però, no són garantia de difu
Sió mediática. Els mitjans estan tenint un paper molt galdós en el món de
l'esport femeni.
Propostes de resolució subsegüents ai debat general en el Ple
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D'altra banda tots hem sentit comentaris sexistes relacionats amb el físic de
les dones, en comptes de ser valorades pels resultats esportius. Per tal
d'assegurar que l'esport femení arribi a assolir una bona consideració a la tele
visió pública és fonamental que deixi de ser invisible.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a;
1. Augmentar els recursos per estimular i recolzar les dones a l'esport i en
el desenvolupament de l'activitat física, a tots els nivells i en totes les
estructures, amb la finalitat de portar a la pràctica el principi d'igualtat
efectiva entre homes i dones.
2. Garantir que els mitjans de comunicació pública, aconsegueixin una re
presentació quantitativa més alta i assegurar aquelles franges horàries
d'emissió més altes que puguin pal·liar la invisibilitat de les dones en el
món de l'esport.
3. Trencar la bretxa salarial entre homes i dones i reconèixer i fer possible
la igualtat salarial, assegurant que el Govern de la Generalitat de Cata
lunya impulsi convenis col·lectius perquè les dones s'equiparin als sous
dels esportistes masculins.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 10
Proposta de resolució sobre dones, ciència i tecnologia
Els diversos estudis sobre la matèria confirmen que des de petites, les dones,
s'autodescarten pel que fa a ser matemàtiques, físiques o enginyeres, una limi
tació que s'accentuarà amb l'edat per temes de conciliació i mercat laboral. El
motiu és que ja, a partir dels 6 anys, les nenes es consideren menys brillants
que els nens. Sembla evident, doncs, que cal trencar estereotips de gènere so
bre la capacitat intel·lectual de les nenes i fer-ho des de l'educació en les seves
etapes inicials.
En etapes educatives posteriors trobem que només el 25% dels estudiants
d'enginyeria a les universitats catalanes són dones. En el cas dels estudis de
doctorat, un 50% són dones, aquí hi ha paritat, però la xifra baixa fins al 21%
quan parlem de càrrecs en al carrera científica, o al 20% si ens referim a les
catedràtiques. I si ens referim al món, només el 28% dels investigadors són
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dones, i el 35% deis estudiants de carreres STEM, relacionadas'àmb els àrnbits de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, són dones.
Sembla evident que necessitem més dones estudiant disciplines STEM, més
dones fent ciència, més dones creant empreses de base tecnològica o científi
ca, més dones formant part dels departaments d'innovació i més dones dirigint
centres de recerca i càtedres universitàries.
Les Nacions Unides ha definit 1 7 objectius de Desenvolupament Sostenible, i
un d'aquests és la Paritat, i també l'Espai Europeu de Recerca ha decidit que
una de les seves cinc màximes prioritats serà també cercar aquesta paritat.
Davant els reptes que tenim per endavant en el foment de vocacions científi
ques i tecnològiques entre els infants però sobretot les nenes, presentem la
següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar, en el tertjiini de 3 mesos, a la comissió parlamentària corres
ponent, una avaluació sobre el programa STEAMcat.
2. Ampliar i garantir la implantació del Pla STEAMcat a tots els centres de
Catalunya durant el curs 2022-23.
3. Dins el PLA STEAMcat, dissenyar i implantar de manera progressiva i
fins el 2024, en tots els centres educatius de Catalunya, un programa de
formació específic per al professorat dels cicles de primària per tal dè
donar les eines necessàries que els permeti innovar per despertar voca
cions tecnològiques entre els infants i sobretot les nenes, en qualsevol
de les matèries que es desenvolupen en aquestes etapes educatives.
4. Dissenyar un calendari i reforçar els recursos per tal que els programes
de divulgació científica adreçats a les nenes i dones que organitza la
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació arribin a totes les esco
les de Catalunya progressivament fins l'any 2024.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units

Beatriz Silva Gallardo
''Diputada del GP PSC-Units
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