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Les reivindicacions d’aquells anys se
centraven en “l’educació i el sexisme,
l’abolició de les lleis que generaven
discriminació, la legalització dels
anticonceptius, el dret al propi cos,
l’eradicació de la prostitució i la defensa
dels drets de les prostitutes i l’amnistia
per a les dones empresonades per
delictes específics (adulteri, vortament,
anticoncepció o prostitució)

És “l’época dels grups DAIA a
Catalunya, la revista Ortiga, les
comissions per al dret a
’avortament i la salut, etc. amb
ramificacions i relacions amb altres
dones procedents de barris,
sindicats, partits i de diferents
àmbits professionals”.

“Vàrem concloure que la coeducació era la solució a tots els
mals de les dones; ho dèiem convençudes, i pensàvem
ingènuament que totes les discriminacions i injustícies
desapareixerien (…) que assoliríem la igualtat d’oportunitats, i,
en conseqüència, amb el coneixement mutu, en la vida adulta
dones i homes es respectarien i valorarien recíprocament. I
d’aquesta manera, amb la coeducació s’establia també el lligam
amb la tradició de l’escola republicana”



1980’s

1981: 1er Congreso
Feminista

Latinoamericano y del
Caribe : Día

Internacional de la
Eliminación de la

Violencia contra la
Mujer,

25 de noviembre





Reforma del Codi Penal, 1989



90’s 1990 Contra la Violencia Machista,
Cuadernillo Coordinadora Feminista.

1992 Creació de l'Associació de Dones
contra la Violència Familiar TAMAIA,
constitució d'un grup d'ajuda mútua
(GAM) per a Dones Maltractades

1993 Declaración ONU eliminación de la
violencia contra la mujer

1994 Belem do Pará
2002 Plataforma Unitària contra les

Violències de Gènere
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