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Nota de premsa Dones pel Sí 

1 de setembre de 2017 

 

 

Dones pel Sí és una iniciativa integrada dins la campanya unitària de les 

entitats i partits sobiranistes. S’articula per impulsar la participació de les dones 

en el referèndum de l’1 d’octubre i mobilitzar el vot afirmatiu, per donar veu a 

les dones en la campanya i per posar a l’agenda política les experiències vitals, 

necessitats i expectatives de les dones. 

 

Està impulsada per dones de diferents entitats i partits que compartim un 

projecte comú: construir una república que es fonamenti en la justícia social, 

l’equitat de gènere, el sosteniment del planeta i el respecte pels drets humans 

(individuals i col·lectius), que posi al centre la vida per davant del deute i dels 

comptes de resultats de les grans empreses. Una república on tant important 

sigui la qualitat democràtica com el benestar de les persones i on la lluita contra 

la violència vers les dones esdevingui per fi una qüestió d’estat. Una república 

que sigui de tothom i per a tothom, es vingui d’on es vingui, construïda de baix 

a dalt, entre totes. 

 

Fer un país més just passa per fer que la igualtat efectiva de dones i homes 

sigui l’eix vertebrador de la societat. No podem pensar en fiscalitat, en serveis 

socials o en polítiques de transport sense tenir en compte l’impacte diferenciat 

que tota acció pública té en la vida de les dones i dels homes. Per això cal que 

dones i homes siguem subjectes polítics en igualtat de condicions, amb paritat 

en tots els espais de participació i decisió. 

 

Tenim una oportunitat històrica per aconseguir la llibertat, la del país i també la 

de les dones. Per això lluitarem i desoirem les amenaces de l’Estat espanyol i 

els poders fàctics contraris a la celebració del referèndum de l’1-O. I ho farem 

sabedores que la nostra lluita és la lluita de totes: la nostra, la de les que ja no 

hi són i la de les que encara han d’arribar. 
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No presentem cap programa polític, sinó que establim un espai de trobada, des 

de la diversitat d’opcions polítiques existents, per treballar per la victòria del Sí 

en el referèndum d’autodeterminació, tot apostant per una república que es 

comprometi fermament amb l’equitat de gènere. 

 

Dones pel Sí compta amb l’adhesió de l’ANC, Òmnium Cultural, Súmate, ERC, 

PDECAT i Demòcrates de Catalunya, i està impulsada per la sectorial de 

Dones de l’ANC i pel col·lectiu Feministes per la Independència. 

 

Dones pel Sí està oberta a adhesions individuals i col·lectives: 

https://donespelsí.cat/adhesions-campanya-donespelsi/ 


