
 

 
 
 

LA VIDA I LES MATERNITATS EN EL CENTRE 
 

Propostes polítiques de PETRA Maternitats 
Feministes 

 
La crisi social i sanitària ha posat en evidència la manca de mesures i de 
partides pressupostàries dedicades a protegir la infància i la criança en el 
nostre país. Des de PETRA, com a associació per unes maternitats 
feministes, ens preocupa la crisi de cures que, tot i que ja portava temps 
preocupant als diversos sectors del feminisme, s’ha fet ara més patent que 
mai. També ens preocupa que les respostes a aquesta crisi es tornin a 
basar en la externalització com a única solució (ja hem vist què passa quan 
aquest sistema falla) i no es promogui el necessari canvi social i laboral que 
atengui a les necessitats reals de la infància. És urgent respondre a la 
diversitat familiar: monomarentals, nombroses, amb progenitors/es del 
mateix sexe, autònomes, migrades, racialitzades, amb diversitat funcional, 
víctimes de violència masclista, en l’economia informal, sense cotització 
suficient, etc. És necessari aturar i revertir la vergonyosa taxa de pobresa 
infantil, associada a la pobresa de les seves mares. Això no serà possible 
si, per l’absència de drets i recursos, es llença a les dones a empobrir-se 
encara més renunciant a la seva ocupació laboral, si no l’han perduda ja, 
agafant excedències o reduccions de jornada que redueixin encara més els 
seus ingressos,etc. 

 
Per això, des de PETRA Maternitats Feministes, proposem una sèrie de mesures 
imprescindibles per a la construcció d’una societat que realment posi la vida al 
centre. 

 
 
Ingressos directes a les famílies 

 
- Demanem una prestació universal per menor a càrrec similar a la d'altres 

països europeus socialment avançats, imprescindible per a construir un 
sistema de protecció a la criança realment digne i no assistencialista. En el 
seu defecte, o fins que no s’implementi aquesta mesura, des de PETRA 
Maternitats Feministes, sol·licitem que la prestació per cura del menor existent 
augmenti el límit d’ingressos per a que s’hi puguin acollir un major nombre de 
famílies i també que la seva quantia augmenti per a cobrir necessitats 
bàsiques d’aquestes cures.



La vida i les maternitats en el centre 

 

 

 

Permisos remunerats amplis 
 

- Seguim demanant l’ampliació dels permisos per naixement i la seva 
transferibilitat. Ara més que mai, creiem que les mares i els seus nadons han 
de tenir una especial protecció, i que no es pot permetre que una mare 
s’incorpori a la feina deixant a un nadó de només 16 setmanes de vida. 
Aquesta ampliació hauria de cobrir com a mínim  6 mesos, que garantirien el 
dret a la lactància materna exclusiva que recomana la OMS. A més, aquests  
permisos han de ser universals, no estant condicionats a que la mare hagi 
cotitzat ni tingui una ocupació formal. La transferibilitat permetria que cada 
família s’organitzés com millor s’adaptés a la seva situació. 

 
- Especial protecció per a famílies monomarentals: la intransferibilitat de 

l’actual llei de permisos discrimina als nadons d’aquestes famílies, que tenen 
menys drets que els de les famílies biparentals, en tenir la meitat de temps de 
cures. 

 
- Demanem un permís per a la recuperació del part i la protecció de la 

lactància materna, amb independència dels permisos per naixement. 
L’actual llei de permisos que iguala a pares i mares no té en compte els 
processos sexuals i reproductius de las dones, la qual cosa no permet la 
equitat i comporta una enorme discriminació cap a las dones, que som les 
úniques que passem pels processos de part, postpart, puerperi i alletament 
matern. 

 
- Revisar els criteris per a afavorir el pas de las dones embarassades i mares 

lactants a la situació de suspensió de contracte per risc per a el embaràs 
i la lactància amb reserva del lloc de treball, prestant especial atenció al 
primer trimestre de l’embaràs, per ser el més vulnerable. 

 
- Que les reduccions de jornada per a la cura de menors cotitzin al 100% 

durant tot el període en que se sol·licitin, i que aquestes, junt a les 
excedències per al mateix motiu, siguin remunerades, fent especial protecció 
a la primera criança de 0 a 3 anys. 

 
- Augmentar els dies de permís retribuït per malaltia de filla o fill i per a les 

obligacions derivades de l’exercici de la maternitat en l’àmbit escolar. 
 
Informació i compliment de drets: 

 
- La creació i posada en marxa de una xarxa d’oficines públiques que informin 

i assessorin sobre totes les prestacions relacionades amb la maternitat, de 
forma unificada.



 

 

 

- Eliminar la discriminació laboral d’embarassades i mares, reforçant la 
formació i competències de les Inspeccions de Treball i dels Jutjats del Social, 
actuant amb rapidesa en aquestes situacions d’especial vulnerabilitat. 

 
Mesures laborals: 

 
-Demanem una reducció de la jornada laboral per a tota la població a 35 hores 

setmanals i 30 hores setmanals per a treballadores amb menors de 12 anys, 
sense reducció de retribucions, per a que sigui la feina qui s’adapti a la vida i 
no a l’inrevés. 

 
- Augment dels drets de les treballadores autònomes o amb ocupacions 

precàries i amb menors a càrrec, que en moltes ocasiones no es poden 
permetre parar la seva activitat professional ni els primers mesos de criança. 

 
-Bonificar la contractació de personal de substitució per a que les dones 

embarassades i mares (treballadores per compte d’altri o autònomes) puguin 
acollir-se als permisos relacionats amb la maternitat i la criança, sense ser 
discriminades per això. 

 
- El teletreball i la flexibilitat a elecció dels progenitors pot ser una opció, tenint 

en compte que no és una solució vàlida per a tots els tipus de família ni 
d’ocupacions, i que no sempre és compatible amb el treball de criança. 

 
Canvis a nivell social 

 
- Reclamem una revisió amb mirada no adultocèntrica de tots els espais 

públics, físics i conceptuals, així com dels horaris i temps socials. 
 

- Afavorir un canvi en el sistema educatiu, formal i informal, que tingui en 
compte les necessitats de la infància, com són:el contacte, el joc, el moviment, 
la experimentació, una atenció personalitzada a través de ràtios menors, els 
espais oberts, el contacte amb la naturalesa, patis inclusius,... 

 
 
 
Per a PETRA Maternitats Feministes la criança és un assumpte que 
exigeix coresponsabilitat social. Per això demanem a les 
administracions, i a tota la societat, que tinguin en compte aquestes 
mesures. Com a mares feministes defensem la transformació 
d’aquest sistema patriarcal i capitalista per a que no ens obligui a 
escollir entre deixar a les nostres criatures o a maternar des d’una 
posició invisible i precària. 


