
Presentació
Tot el meu interès pel feminisme va començar fa tres anys amb el moviment Me 
too. Aquest mateix any vaig fer un conte als jocs florals parlant del feminisme, es-
tava inspirada i vaig decidir deixar anar la meva imaginació i fer una mica de crí-
tica de la societat. Aquesta crítica em va sortir bé ja que em van atorgar el premi 
dels jocs florals. Recordo que estava molt contenta d’haver-lo guanyat. Qui m’hau-
ria dit que això era només el principi d’un moviment que m’obriria moltes portes i 
em faria veure certes situacions des d’una perspectiva molt diferent. 
Una vegada em van dir: «per poder canviar, s’ha de saber d’on es ve, per no co-
metre els errors del passat». Així que vaig interioritzar la frase i la vaig aplicar al 
meu interès pel feminisme. Buscar l’origen, per saber com fer els següents passos i 
poder canviar.
Ningú no em va avisar que el feminisme és com un vici, un cop se’n comença a 
llegir, és un no parar. Quan ens van començar a parlar del treball de recerca, vaig 
tenir molt clar que tractaria del feminisme. Just en començar el treball em vaig fer 
una pregunta: «Hem avançat el suficientment?», i a partir d’aquí vaig orientar el 
meu treball titulat «Sororitat és curar-nos les ales les unes a les altres» en el qual 
es pot veure l’evolució del moviment feminista català des de finals del segle XIX 
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fins a l’actualitat i un projecte escolar per conscienciar sobre el feminisme i fer 
adonar els alumnes de les actituds masclistes. 
I per què sororitat? Perquè la sororitat és la solidaritat entre dones, fer-se costat, i 
sense la unió entre dones, res d’això no hauria estat possible. 



Metodologia
El que he utilitzat per aconseguir aquesta informació ha estat un mètode bibliogràfic, 
sintetitzant i ressaltant el més important i necessari per entendre tota l’evolució. S’han 
utilitzat pàgines web, algun treball de fi de grau, revistes feministes, articles d’opinió… 
Tota la informació de les dades per demostrar que actualment hi ha masclisme les 
he extret del llibre Curs de feminisme per a microones, de Natza Farré. 
A l’hora de fer la pàgina web he utilitzat l’aplicació Wix.com i per crear els desple-
gables on hi ha la informació he utilitzat Canva. La informació que hi ha a la pàgi-
na web és tota extreta del treball de recerca, exceptuant les notícies, vídeos, fotos 
i llibres recomanats. 
Els vídeos de l’espai de reflexió estan tots extrets de la plataforma digital YouTube 
i per buscar-los es van utilitzar els termes feminisme, micromasclisme i masclisme. 
L’única foto que hi ha és extreta de l’aplicació Pinterest i els textos que hi ha són de 
l’exposició «Feminista havies de ser», de Natza Farré. 
Les activitats organitzades per a cursos, exceptuant la dels alumnes de 1r i 2n de 
primària en què la idea s’ha extret d’un vídeo, han estat pensades per mi mateixa i 
pensant en quin valor volia transmetre i creia adequat per cada curs. 
Totes les notícies les he extret del diari local El 9 Nou i les he buscat utilitzant els 
termes feminisme o dones.

Cos del treball
El meu treball està dividit en dues parts. Una primera part teòrica on s’explica tota 
l’evolució del moviment feminista català, i una segona part pràctica on es troba el 
projecte escolar i l’anàlisi de les notícies. 
La part teòrica comença amb la definició de feminisme d’alguns diccionaris. Després 
trobarem una introducció breu de cada onada per situar-nos en el temps i l’objectiu 
principal pel qual es lluitava. Seguidament amplio la informació de les quatre ona-
des de manera cronològica. 
En les quatre onades trobarem una mateixa estructura: temporalitat, origen inter-
nacional de l’onada, l’arribada de l’onada a Catalunya i el seu desenvolupament, 
destacant els objectius assolits i els fets importants. A més a més, en cada onada 
s’explica un concepte del feminisme. A la primera es parla de l’origen del 8-M, a la 
segona del feminisme econòmic, a la tercera dels micromasclismes i a la quarta de 
la violència masclista, la història del 25 de Novembre (Dia contra les violències mas-
clistes) i una campanya anomenada «Ni agressor, ni còmplice». Finalment, hi ha les 
dades per demostrar que actualment hi ha masclisme, com són la desigualtat salari-
al, la presència de les dones a l’àmbit públic, entre altres temes. 
Després d’aquest apartat hi ha la biografia de cinc dones també ordenades crono-
lògicament. Primer hi ha Dolors Monserdà, que lluitava principalment pels drets 



de la dona treballadora; seguida de Teresa Claramunt, que denunciava l’explotació 
de la dona a la fàbrica; Carme Karr, impulsora del feminisme a principis del segle 
XX; Maria Aurèlia Capmany, escriptora amb reivindicacions feministes, i Margarita 
Ammann, lluitadora pels drets de les lesbianes. Totes formen part de les onades 
primera i segona. 
La part pràctica comença amb la justificació de la creació d’una pàgina web i una 
breu explicació de cada apartat. A continuació es troba l’espai de reflexió. Aquest 
espai inclou un seguit d’activitats relacionades amb el feminisme per fer durant 
una setmana a les escoles i s’explica la finalitat que vol que tinguin. Com a última 
part del projecte escolar hi ha les activitats organitzades per cursos i s’explica quina 
finalitat i quin valor s’aprendrà amb cada activitat proposada. També es justifica el 
perquè del projecte. 
Seguidament comença l’anàlisi de les notícies del diari El 9 Nou, d’Osona. S’expli-
quen els temes principals de les vint notícies analitzades i la informació que s’hi ha 
trobat de manera molt resumida.
Per complementar la part pràctica, hi ha uns annexos amb imatges de la pàgina 
web, les propostes de l’espai de reflexió i les diapositives amb les quals es presenta-
ran les activitats per cursos. Finalment hi ha el buidatge de les notícies on consten 
el títol de la notícia, la data de publicació, l’explicació i l’enllaç web a la notícia. 
Als annexos també hi ha els quatre diàlegs que es van posar com a exemple a la 
campanya de «Ni agressor, ni còmplice» per aturar la violència masclista.

Conclusions
Un cop feta l’evolució del feminisme a Catalunya i l’anàlisi de notícies s’ha arribat a 
la conclusió que no s’ha avançat el suficient i s’ha de continuar lluitant. 
Les dones actualment poden anar a treballar, decidir sobre el seu propi cos, tenir 
educació… Al llarg dels anys han anat adquirint drets. Poden votar des del 1933, la 
seva feina no és només quedar-se a casa, des de 1936 les dones es van posar a tre-
ballar a les fàbriques, hi ha un article publicat el 1978 que rebutja la discriminació 
per raó de gènere, des del 1985 hi ha una llei que els permet avortar i el 2008 es va 
crear una llei per erradicar la violència masclista. Tot i que hi hagi totes aquestes 
lleis i les dones tinguin més drets, a la pràctica no sempre funciona. 
Per exemple, segons la llei del 1978 hi ha una igualtat formal entre homes i dones; 
ara bé, algunes dones a Catalunya cobren un 25 % menys per fer la mateixa feina 
que fa un home. 
Hi ha la llei del 1985 que permet avortar i el 2010 es va aconseguir que l’avortament 
fos un dret lliure i gratuït. Malgrat que la llei ho digui, quatre de cada deu ginecòlegs 
al sistema públic es neguen a fer avortaments i això fa que les dones hagin d’anar a 
centres privats i pagar. 



El 2008 es va crear una llei per erradicar la violència masclista; tot i així, el 2020 hi 
va haver 14 feminicidis  i de gener a octubre de 2021 ja n’hi ha hagut 13.  
A més a més, fent l’anàlisi de les notícies s’ha pogut veure que la majoria d’articles 
tracten de la necessitat de visibilitzar la dona i el paper que té a la societat. Es fan 
projectes i fires per donar a conèixer la seva feina, es fan cançons per fer veure el 
que senten les dones i s’aprofiten moments de discursos per reivindicar. 
Les lleis poden dir molt, però a la vida real les dones encara es veuen invisibilitza-
des i en desigualtat de condicions. 
Només un 27 % de dones ocupen càrrecs de direcció i a la ràdio de Rac1 només hi 
ha una dona conductora de programa. Tot i així, hi ha empreses que aposten per 
les dones i el seu potencial com CaixaBank d’Osona, on el 60 % de càrrecs directius 
estan en mans de dones.
És evident que per avançar en la igualtat entre homes i dones és necessari que hi 
hagi una educació amb valors feministes. Així ho demostra un recent estudi de Save 
the Children que afirma que el 2020 hi va haver 514 casos de violència de gènere en 
dones menors de 18 anys. Això no és el més alarmant, el més preocupant és que la 
violència de gènere entre adolescents està normalitzada. 
Si els valors feministes no es donen, després hi ha els problemes de no saber identi-
ficar una violència masclista. 
El feminisme no és una moda, el feminisme és un moviment que va arribar fa 103 
anys i continuarà present molts més anys. 
El masclisme no és només d’homes, igual que el feminisme no només és de dones. 
També hi ha homes feministes, homes que són conscients que la societat ha de 
canviar. Com és el cas de la col·laboració que van fer diverses cantants d’Osona i el 
Moianès juntament amb dos homes, ja que el feminisme parteix del fet que aquesta 
igualtat l’hem de fer visible. 
El títol del treball: sororitat, que significa ‘ajudar-se entre dones’, explica molt bé el 
treball ja que sense l’agrupament entre dones res d’això no s’hauria aconseguit.
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