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5. ENSENYAMENT OBLIGATORI, PÚBLIC, LAIC, 
GRATUÏT,  ANTIAUTORITARI i NO 
DISCRIMINATORI CONTRA LA DONA, és a dir:

a) implantació efectiva de la coeducació.
b) revisió dels textos escolars.
c) lluita ideològica dirigida a la desaparició dels 

papers tradicionals masculí i femení.
d) dret a la igualtat en el lleure.
e) supressió de les discriminacions en l'esport, 

l'art, la cultura, etc.



1976, Vocalia de Dones            
del Districte Vè.

1977: Vocalies de Dones, 
gais i joves. Esquerra de 
l’Eixample.



Opuscle anònim:         
DRET AL PROPI COS. 
CONTRACEPCIÓ, 
AVORTAMENT.



1976: Campanya 
d’autoinculpació contra el 
delicte d’adulteri.

Maruja Torres i Montserrat Roig



1977,                          
“Vindicación Feminista”.



1977,                                         
“Dones en lluita”, n. 0



1977: Ponència del 
Col·lectiu de Lesbianes al 
míting celebrat a Barcelona, el 
dia 3 de desembre de 1977, 
per la derogació de la “Ley 
de peligrosidad y 
rehabilitación social”. 



1978: I Jornades Dona i Educació







1979:  Jornades Catalanes 
d’Educació Sexual.
Victoria Sau, Anna Balletbó, 
Armand de Fluvià i altres.

Coeducació, 
homosexualitat, 
pornografia, educació 
sexual als centres 
d’Educació especial, etc. 



1979: Campanya 
d’autoinculpació en 
solidaritat amb les 11 
dones de Bilbao.



1981: Manifestació per un DIVORCI SENSE CULPABLES



1981: Jane Wallace, 
Masturbación



1981: “Amazonas”, n. 0



1981: Edició facsímil de El 
voto femenino y yo. Mi 
pecado mortal.



1982: Nuestros cuerpos, 
nuestras vidas.



La col·lecció Clàssiques Catalanes, 
recull 14 títols publicats per            
laSal, edicions de les dones,             
des del 1983 al 1989. 



1985: Butlletí, n.0, DOAN



1985, Jornadas sobre Mujer 
y Educación. El sexismo en 
la enseñanza. 

Participació de: Granada, València, 
Madrid, L’Hospitalet, Alacant, 
Canàries, Euskadi, etc.

Mª José Urruzola, Marina 
Subirats, Charo Altable, 
Montserrat Moreno, etc.



1985: X Anys de Lluita  
del Moviment Feminista 



1986: Cartell- decàleg amb 
motiu del 8 de març, realitzat 
per l’Assemblea de Dones 
d’Ensenyament.



1986

1988-1989



“Un ensenyament no sexista no significa simplement un 
ensenyament que no imposi el paper tradicional de la dona o que 
es limiti a callar sobre aquests temes. Un ensenyament no sexista 
és aquell que denuncia i destrueix la ideologia sexista que hi ha 
instal·lada als llibres de text, a les mentalitats i als 
comportaments de la institució escolar i la societat patriarcal.

Les alumnes tenen dret que no es valori allò que és masculí 
com a normal, com la norma a seguir. Un ensenyament d’aquest 
tipus nega la nostra identitat com a dones i ens discrimina 
precisament a través de la cultura”.

Assemblea de Dones d’Ensenyament, 1988-1989.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
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