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Resum 
6 

L'Institut Catali de la Dona és I'organisme que desenvolupa la política de la Generalitat de 
Catalunya per a la igualtat entre sexes i la promoció de la dona. Creat el 1989, els seus 
objectius principals són: informar i assessorar les dones perque puguin fer valer els seus drets 
i llibertats; fomentar el moviment associacionista; recuperar el paper histbric de la dona; 
oferir-li serveis; fomentar I'elaboració i difusió d'estudis i publicacions, i promocionar les 
activitats i iniciatives de les dones d'avui. 

Paraules clau: Dona, igualitat d'oportunitats, polítiques. 

Resumen. Las actividades del Institut Catah de la Dona 

El Institut Catali de la Dona es el organismo que desarrolla la política de la Generalitat 
de Catalunya para la igualdad entre sexos y la promoción de la mujer. Creado en 1989, 
sus objetivos principales son: informar y asesorar a las mujeres para que puedan hacer 
valer sus derechos y libertades; fomentar el movimiento asociacionista; recuperar el papel 
histórico de la mujer; ofrecerle servicios; fomentar la elaboración y difusión de estudios y 
publicaciones, y promocionar las actividades e iniciativas de las mujeres de hoy. 

Palabras clave: Mujer, igualdad de oportunidades, politicas. 

Résumé. Les activités de l'lnstitut Catal2 de la Dona 

L'Institut Catali de la Dona est I'organisme qui développe la politique de la Generalitat de 
Catalunya pour i'égdté des sexes et la promotion de la femrne. Crée en 1989, ses objectifs prin- 
cipaux sont les suivants: informer et conseiller les femmes pour qu'elles puissent faire valoir 
leurs droits et leurs libertés; développer le mouvement associatifi récupérer le rBle historique 
de la femme; lui offrir les services nécessaires; réaliser et diffüser des études et des publica- 
tions, et, finalement, promouvoir les activités et les initiatives des femmes d'aujourd'hui. 

Mots-dés: Femme, égalité opportunité, politiques. 

Abstract. Activities of the Institut Catal2 de la Dona 

The Institut Catalh de la Dona is the organism that desings the Generalitat de Catalunya's 
policy on equality benveen the sexes and women's promotion. Set up in 1989, its main 
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objectives are to inform and counsel to women in order to help them to make use of their 
rights and liberties; to promote associacionist movements; to recover the historic role of 
women; to provide services; to foster the undertaking and diffusion of studies and publi- 
cations, and to encourage activities and initiatives of the women of today. 

Key words: Women, equality, opportunities, policy. 

La igualtat de drets i la no discriminació entre homes i dones constitueixen els 
eixos fonamentals de la política de la Generalitat de Catalunya per aconseguir 
que la dona assoleixi la plena igualtat d'oportunitats. 

L'Institut Catala de la Dona, creat el juliol del 1989, és l'organisme que 
desenvolupa la política de la Generalitat per a la igualtat entre sexes i la promoció 
femenina. Des de la seva creació 1'Institut ha fonamentat les seves accions en 
uns objectius molt concrets: 

- informar i assessorar les dones perqut: puguin fer valer els seus drets i exer- 
cir la seva llibertat; 

- fomentar el moviment associacionista, de llarga tradició a Catalunya, tot 
donant suport a les associacions ja existents i impulsant-ne la creació de 
noves; 

- recuperar el paper histbric de la dona, massa sovint immerescudament obli- 
dat; 

- oferir la prestació de serveis específics a favor de la dona, conjuntament 
amb altres institucions i organismes; 

- fomentar I'elaboració d'estudis i publicacions, i la seva difusió, i 
- promocionar les activitats i iniciatives de les dones d'avui. 

Quan encara no es compleixen els cinc anys de la seva existkncia, el camí 
recorregut per 1'Institut ha estat llarg i profitós. La feina feta fins ara ha estat 
molta, i els resultats obtinguts són foga esperansadors. I si bé en un principi 
va ser de cabdal importancia la tasca de sensibilització enfront la situació social 
de la dona, avui les accions de I'Institut poden anar més enllh i ser accions i 
obres que deixen empremta i que tenen un ressb tant en I'hmbit nacional com 
en l'internacional. 

Seria molt llarg fer una enumeració exacta de totes les tasques dutes a terme, 
per6 si que val la pena esmentar-ne algunes que, bé pel seu significat especial 
o bé per la seva rellevhncia, poden donar una imatge del taranni de 1'ICD. 

Conscient de la necessitat de potenciar alternatives a les situacions de manca 
d'informació que sovint afecten les dones, I'ICD va crear, en diferents pobla- 
cions de Catalunya, les oficines d'informació. Aquestes oficines ofereixen infor- 
mació i assessorament i permeten ser a prop del ciutadh i atendre les consultes 
que els formulin. 

Alhora, les oficines d'informació constitueixen una xarxa que permet la 
comunicació entre 1'Institut i les associacions de dones que actuen dins dels 
seus hmbits respectius. Dins d'aquest context 1'Institut ha organitzat un pro- 
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grama per enfortir les associacions de dones, en el qual es van fer seminaris 
especialitzats i trobades d'intercanvi amb altres associacions de fora de 
Catalunya. 

Amb la finalitat de recuperar el paper histbric de la dona, 1'Institut dispo- 
sa de dues exposicions itinerants que posen de manifest quina ha estat la tra- 
jectbria femenina al nostre país en diferents h b i t s .  Les exposicions ((Les dones 
fan histbrias i ((Les dones fan esport)) han estat acollides a nombrosos indrets 
de Catalunya i presentades en forums internacionals. Amb aquest mateix objec- 
tiu I'Institut ha organitzat homenatges a figures representatives del món feme- 
ní catala, com ara el Memorial Paulina Pi de la Serra o el Memorial Montserrat 
Roig, i s'ha fet la publicació on es recullen els parlaments corresponents a 
aquests actes perqui: tinguessin una difusió més Amplia. 

A més de publicar estudis i documents que abasten temes d'interts per a 
la promoció de la dona i la igualtat d'oportunitats, I'Institut va crear un Centre 
de Documentació, on es recullen i es posen a disposició de les persones inte- 
ressades tot tipus de documents relacionats amb el tema de la dona. 

La prestncia de 1'ICD en fires, congressos i simposis, que tenen lloc a diver- 
sos punts de la nostra geografia, és una manera de contixer de prop la realitat 
social, cultural i econbmica del nostre país, i serveix també com a vehicle per 
donar informació dels serveis i les activitats que ofereix 1'Institut. 

Alhora, amb l'objectiu de promocionar les activitats de les dones d'avui, 
llInstitut ha organitzat actes participatius que han fet possible el debat social i 
el diAleg entre les institucions i els col~lectius que treballen per a la igualtat 
d'oportunitats. Així doncs, s'han fet ja dues mostres de les Activitats de les 
Entitats de Dones de Catalunya, una el 1990 i una altra el 1992. També I'any 
1992 llICD va organitzar el I1 Congrés de la Dona a Catalunya, que sota el 
lema ((Per la igualtat)) va constituir un marc de discussió i andisi per articular 
el debat en profunditat de qüestions relacionades amb la igualtat d'oportuni- 
tats. El juny del 1993 es va celebrar la Primera Universitat d'Estiu de la Dona, 
on es van plantejar les inquietuds culturals de les dones d'avui i es van tractar 
temes de mixima actualitat per a elles, particularment les empresAries, execu- 
tives, educadores, escriptores i totes les persones líders d'opinió del món asso- 
ciatiu femení. 

Una altra de les tasques més rellevants de 1'Institut és el Programa de 
Promoció i Formació Ocupacional que du a terme en col~laboració amb el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal de potenciar 
la situació de la dona dins del món laboral i pal-liar les deficitncies que té 
aquest col.lectiu dins d'aquest Ambit. 

En definitiva, des de 1'Institut Catali de la Dona s'ha treballat i es continua 
treballant per assolir la plena igualtat d'oportunitats. L'Institut s'ha consoli- 
dat com a organisme capa$ de vehicular les iniciatives de les associacions i de 
les dones en general, i de desplegar accions concretes en favor seu. Perb cal afe- 
gir que aixb ha estat possible grAcies a la col.laboraci6 de molts homes i dones 
que creuen en els nostres ideals i que treballen al costat nostre per continuar 
avansant en el camí cap a la igualtat. 




