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L’Ajuntament presenta un pla per garantir els drets, la 
promoció i la igualtat d’oportunitats de les dones i fer 
més visible el seu talent a la societat  

 
» Francina Vila ha presentat el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i 

Efectiva entre Homes i Dones amb l’objectiu principal d’incidir en el missatge de la 
corresponsabilitat i de fomentar el talent femení de les dones de Barcelona 

» El Pla, amb una vigència de 4 anys, està estructurat en set eixos amb actuacions 
concretes per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes i per mostrar 
els efectes positius que aporten les dones 
 
 

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha presentat avui el nou Pla Municipal per a 
la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes. Aquest pla neix amb 
l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat que garanteixi la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, on tothom pugui desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense 
limitacions imposades en funció del sexe, aconseguir una societat igualitària i fer visibles a les 
barcelonines i el seu talent. Com ha dit Vila “l’Ajuntament de Barcelona vol ser un agent 
actiu de les polítiques que promouen la igualtat d’oportunitats perquè no volem que a la 
nostra ciutat cap persona, tal i com recull la Declaració Universal dels Drets humans, per 
raó de raça, nacionalitat, religió i, en aquest cas, per raó de sexe sigui discriminat i no 
pugui progressar com la resta de la ciutadania” 
 
El Pla, amb una vigència fins el 2015, sorgeix de la necessitat d’establir un nou full de ruta per 
a les polítiques de gènere més d’acord amb les necessitats actuals. Es justifica per la 
necessitat d’establir estratègies per tal de superar les desigualtats de gènere i per mostrar els 
efectes positius que aporten les dones tenint en compte que ens trobem davant de la generació 
de dones més ben fornades de la nostra ciutat, desvincular les polítiques d’igualtat de gènere 
de les polítiques assistencials i contextualitzar-les en el context de la crisi actual que provoca 
situacions i reptes nous per a les dones i els seus entorns.  
 
La regidoria de Dona i Drets Civils ha elaborat aquest Pla a partir de set eixos amb actuacions 
concretes que incideixen amb el missatge de la corresponsabilitat, és a dir, la conciliació i la 
responsabilitat compartida entre ambdós sexes per aconseguir una igualtat real. A través 
d’aquest concepte, l’Ajuntament de Barcelona vol  avançar vers l'equilibri entre homes i dones, 
eliminar les discriminacions relatives a les responsabilitats domèstiques i de cura i promoure, 
socialment, el desenvolupament d'un nou model de relacions laborals.  
 
Francina Vila ha remarcat que “amb aquest pla interpel·lem i oferim eines a dones i homes, 
a la societat en general, per tal que la igualtat d’oportunitats sigui el més real i efectiva 
possible”. 
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El set eixos que conformen el pla es desenvoluparan a través de polítiques i actuacions 
transversals per avançar cap els aspectes que afecten a les dones i el seu camí cap a la 
ciutadana plena, real i efectiva:  
 
EIX 1 Igualtat d’oportunitats real i efectiva i promoció: avançar cap a un nou marc de 
relació entre dones i homes més igualitari i basat en el respecte i el reconeixement.  
 Interpel·lar els homes en la construcció d’una societat més igualitària: Implicar els pares 

en el procés de prepart i postpart, col·laborant i respectant el dret de les mares a gaudir 
de la seva maternitat, col·laborant amb el Departament de Salut; Col·laboració amb 
entitats, centres educatius, punts d’informació juvenil i altres equipaments, així com amb 
les entitats d’homes en les seves actuacions de foment de la igualtat entre els sexes; 
etc. 

 Potenciar la introducció en els plans de formació de les empreses de la igualtat 
d’oportunitats efectiva i real a través de l’oferiment d’assessorament i eines a la pròpia 
organització municipal, les empreses i les entitats que treballin la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes i del suport i incentius a totes aquelles empreses reconegudes com 
a familiarment responsables, que facilitin la conciliació als seus treballadors i 
treballadores. 

 Promoure el tractament no sexista de les dones en els mitjans de comunicació i en la 
publicitat i vetllar per una imatge digna a través de, entre d’altres actuacions, la difusió a 
mitjans de comunicació de les recomanacions per l’abordatge de les notícies 
relacionades amb violència masclista als mitjans de comunicació. 

 Promoure l’educació no sexista i la coeducació en l’àmbit educatiu, escolar, en el lleure 
a través de la difusió de models culturals i socials més igualitaris a través del disseny 
d’un programa per a una xarxa d’escoles que promoguin la igualtat i la no discriminació, 
conjuntament amb la Direcció de Drets Civils, per a l’etapa de l’educació obligatòria dels 
6 als 16 anys, implicant tots els actors i que faci especial incidència en els efectes dels 
estereotips de gènere en les primeres etapes de la infància. El projecte s’iniciarà a les 
escoles públiques, si bé es pretén arribar a mig termini a totes les escoles de la ciutat. 

 Promoure la salut entre les dones de la ciutat: coordinació del programa de cribratge de 
càncer de mama, amb els agents implicats, per reduir els casos greus i la mortalitat per 
càncer de mama; manteniment i impuls del programes de salut comunitària amb anàlisi 
des de la perspectiva de gènere; Impuls del Programa d’educació per la salut a l’escola, 
adreçat a estudiants de secundària, amb la seva ampliació des de 3er d’ESO fins a 2on 
de batxillerat o de cicles formatius, “Parlem-ne no et tallis” on també s’incorporarà 
l’atenció a la diversitat sexual. Es realitzarà coordinadament amb el Departament de 
Salut i Ensenyament; millora de la capacitat d’orientació i eficàcia de les respostes de 
suport a les famílies cuidadores a partir de la xarxa de suport a famílies cuidadores de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; Impuls del programa Activa’t als parcs 
(ASPB, IBE,CSB) adreçat a persones grans per la pràctica a adaptada de l’exercici físic. 
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EIX 2 Corresponsabilitat com a premissa per a una igualtat d’oportunitats efectiva i real 
per Garantir que la coresponsabilitat i la reorganització del temps i els treballs siguin 
totalment assumits com una necessitat de la societat, mitjançant el treball conjunt amb 
entitats, institucions i empreses. 
 Dur a terme estratègies de sensibilització per tal de fomentar la promoció de la 

coresponsabilitat en tots els àmbits. 
 Promoure mesures i serveis que facilitin la conciliació i la coresponsabilitat com per 

exemple la col·laboració en l’elaboració del Pacte del Temps que s’impulsa des de la 
Direcció de Temps i Qualitat de Vida per aconseguir una distribució igualitària entre les 
dones i els homes i un bon encaix entre els horaris de la ciutat i la vida quotidiana de les 
persones. 
 

EIX 3 Participació, apoderament i presència em tots els àmbits per fomentar la 
participació i presència de les dones en tots els àmbits per tal que puguin fer efectius els 
seus drets, tant a nivell privat com públic, potenciant la valoració social de les seves 
aportacions. 
 Potenciar i visibilitzar les aportacions de les dones en el progrés de la societat i així  

aconseguir una ciutat més justa i igualitària a través d’accions com la recuperació de la 
història de les dones dels barris de la ciutat, amb la implicació de les entitats de dones. 

 Visualitzar i potenciar el paper de les dones en els diferents sectors socials, l’esport, la 
producció artística, la recerca i la universitat, l’empresa i la política. 

 Dinamitzar i potenciar el Consell Municipal de Dones (de ciutat i dels 10 districtes) com 
a organisme de participació i consulta de grups i entitats de dones de la ciutat. 

 Donar visibilitat i impulsar la participació i presència de les dones en la vida de la ciutat, 
qualssevol que siguin les seves circumstàncies personals i familiars: reforçament tots 
els lideratges femenins en tots els àmbits i, especialment, de les dones joves; impuls a 
la participació de dones amb diferents opcions sexuals, transgèneres i transsexuals; etc. 

 Enfortir el paper de les dones en l’imaginari col·lectiu, tant a nivell nacional com 
internacional: increment de la visualització del paper que han tingut les barcelonines en 
la memòria històrica de la ciutat; impuls i recolzament de l’aprenentatge del català 
mitjançant les parelles lingüístiques i altres iniciatives com a eina de cohesió i 
interrelació entre dones autòctones i immigrant; etc. 

 Vetllar per tal que el Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat tingui en compte i potenciï la 
presència de les dones: suport a les dones en tots els àmbits de l’esport, especialment 
en els mitjans de comunicació: impuls a la presència femenina en l’esport competitiu; i 
increment de la pràctica esportiva entre les dones i les nenes. 
 

EIX 4 Accés i condicions en l’esfera professional amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les 
dones al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els homes, 
fomentant l’emprenedoria, l’autoocupació i noves formes d’organització del treball i l’ús 
generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació 
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 Impulsar l’accés de les dones al món laboral i professional en igualtat de tracte i 
oportunitats que els homes potenciant la presència femenina en llocs de responsabilitat 

 Donar suport a les dones que ocupen càrrecs directius i promoure que les dones tinguin 
presència en càrrecs de responsabilitat per evitar la pèrdua de talent femení. 

 Millorar la informació, els serveis i els recursos d’ocupació, autoocupació i formació 
laboral per a les dones i, en especial, per als col·lectius en situació d’especial 
vulnerabilitat, en col·laboració amb d’altres àrees, administracions i societat civil: 
potenciació de la formació laboral a dones en atur creant nous nínxols d’ocupació, 
programes específics per a l’ocupació de les dones amb l’objectiu de permetre’n l’accés, 
la presència i la permanència, així com programes d’acompanyament a la inserció i 
formació per a col·lectius de dones amb baixos índex d’ocupabilitat o per dones en atur; 
suport als programes que facilitin l’accés de les joves al mercat laboral en colElaboració 
amb la Regidoria d’Adolescència i Joventut, en especial a aquells estudis on les dones 
no són presents tradicionalment; etc. 
 

EIX 5 Transversalitat de gènere en les polítiques municipals per aconseguir que la visió 
de gènere estigui present de manera transversal en l’actuació del govern i en totes les 
polítiques i actuacions municipals. 
 Crear espais de treball i eines adequades per la planificació, gestió i avaluació de les 

polítiques des de la perspectiva de gènere, tot integrant de forma transversal 
l’enfocament de gènere a totes les àrees municipals i institucions ciutadanes. 

 Afavorir la utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric per tal de trencar 
estereotips. 

 
EIX 6 Atenció de les situacions de vulnerabilitat per reforçar l’atenció a les dones que es 
troben en aquestes per aturar i minimitzar les actual taxes de feminització de la pobresa 
 Garantir l’accés de les dones a la informació i fer difusió dels recursos al seu abast a 

través d’entre d’altres accions del reforçament dels PIAD’s com a recursos específics 
d’informació a les barcelonines, tant els generals com els específics 

 Contemplar i donar suport a l’especificitat de problemàtiques i situacions de 
discriminació i desigualtat concretes en què es poden trobar les dones: increment dels 
recursos d’atenció a dones en situació de vulnerabilitat; impuls, amb Barcelona Activa, 
de noves estratègies d’ocupació de les dones en situacions de vulnerabilitat, 
contemplant la seva diversitat; promoció de clàusules socials en els plecs de 
contractació pública que afavoreixin la contractació de dones en situació de risc i 
d’exclusió social; increment dels recursos d’habitatge protegits per a dones en 
situacions de vulnerabilitat; oferiment de recursos a les migrades i dones de minories 
ètniques que es trobin en  situacions de vulnerabilitat, per tal d’apoderar-les com a 
agents de cohesió social dels seus col·lectius d’origen; suport a les preses i ex preses 
per tal que puguin superar les situacions de vulnerabilitat que les condueixen a 
l’exclusió social. 
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 Consolidar els programes socials de l’Agència ABITS amb la finalitat d’afrontar el 
fenomen de la prostitució a la ciutat mitjançant l’acompliment de les actuacions de 
millora promogudes pel govern municipal. 

 
EIX 7 Abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l’explotació sexual 
per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves 
manifestacions des de la intervenció integral, reforçant l’estructura i model de prevenció 
i atenció. 
 Dur a terme estratègies de sensibilització ciutadana front la problemàtica de la violència 

masclista: consolidació del Servei d’Atenció a Homes (SAH) i el Programa “Canviem-ho” 
com a iniciativa que promou models de masculinitat allunyats de les conductes 
masclistes; formació continuada sobre la violència masclista a professionals i a la 
ciutadania en general per facilitar el seu reconeixement; entre d’altres. 

 Realitzar estratègies d’apoderament dels diferents col·lectius de dones per facilitar la 
identificació i detecció precoç de la violència masclista. 

 Potenciar la informació a la ciutadania, especialment a les dones, de la xarxa de 
recursos i serveis existents. 

 Definir noves actuacions de sensibilització i prevenció adreçades, primordialment, a la 
població infantil i adolescent emmarcades tant en l’educació formal, con en la no formal i 
la informal: disseny d’un nou programa on s’implementi un projecte educatiu de 
prevenció de relacions abusives adreçat a infants i adolescents, dins les escoles i 
instituts (educació pública i concertada) de la ciutat; realització d’una Guía per a la 
detecció i l’actuació en situacions de violència masclista que afecten a infants i 
adolescents en el context dels Circuits contra el maltractament infantil; organització 
d’una campanya de sensibilització, prevenció i identificació de la violència masclista 
adreçada a adolescents i joves. 
 

 
 Situació de les dones a Barcelona  

A la ciutat de Barcelona viuen més dones que homes, representant el 52,45% de la població. 
Ha augmentat el nombre de dones que viuen soles, representant el  15% de la població el 2011 
(14,4% el 2007). No obstant, ha disminuït lleugerament el percentatge de dones de més de 65 
anys que viuen soles (53,1% el 2011, front el 54,4% el 2007). El nombre de dones grans que 
viuen soles és 3,5 vegades més gran que el d’homes sols. 
Les llars monoparentals han augmentat notablement en la franja d’edat de 45 a 64 anys, de 
persones separades o divorciades, han disminuït les de vídues i les d’un nivell d’estudis 
primaris o sense estudis, mentre que han augmentat les constituïdes per persones  amb 
estudis secundaris o superiors. En relació a l’activitat, han augmentat les ocupades i han 
disminuït les jubilades. 
Pel que fa a la persona encarregada normalment de realitzar les tasques domèstiques i 
familiars a la llar, ha augmentat lleugerament la participació dels homes en les diferents 
tasques domèstiques, especialment cuinar i comprar els aliments. Encara i majoritàriament, la 
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responsabilitat de les tasques familiars i domèstiques és femenina. Les dones són les 
encarregades principals de rentar la roba (67,9%), cuinar (61,4%), netejar la cuina (56,2%) i 
netejar la casa (52,8%). La responsabilitat masculina creix en aquelles feines més visibles 
socialment, més satisfactòries individualment i més flexibles temporalment: un 12% dels homes 
són els responsables d’anar a comprar, el 17,2% d’administrar el diners i el 48,1% de realitzar 
les reparacions de l’habitatge. En el 52,5% dels casos la mare és la persona encarregada de la 
cura de menors, i en el 39% dels casos es fa conjuntament entre la mare i el pare i només en el 
3 % la persona encarregada és el pare; en el 47,7% dels casos, és una persona del sexe 
femení l’encarregada de cuidar les persones grans, i en un 9,9% dels casos és una persona 
remunerada i en un 9,7% un home; la mare és l’encarregada de cuidar les persones 
discapacitades en un 60,5% dels casos, el pare i la mare conjuntament en un 20,7% dels casos 
i el pare sol en un 7%. 
Respecte el salari, l’escletxa salarial entre dones i homes ha augmentat a Catalunya. 
L’increment de dones dins del mercat de treball ha anat acompanyat, també, d’un major 
nombre de discriminacions indirectes, ja que les dones acostumen a rebre salaris inferiors als 
homes, fins i tot per la mateixa feina. En conjunt, la desigualtat salarial també està relacionada 
amb la resta de condicions laborals precàries que envolten els llocs de treball ocupats per la 
majoria de dones i que ja fa anys emergeixen com a noves desigualtats, en forma de temps 
parcial i temporalitat. 
Entre el 2000 i el 2006 ha augmentat el nivell d’estudis de la població. Les dones analfabetes 
han passat del 2,7% a l’1,2%, mentre que les dones universitàries han passat del 18,9% al 
28,9%. També és important destacar importància creixent de les dones amb estudis 
universitaris, que sobrepassa als seus coetanis masculins (al 2011, 190.493 dones amb estudis 
universitaris i 163.121 homes). 
 
Pel que fa al nombre de barcelonines que han sofert violència masclista, el Programa de 
Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Barcelona, van 
promoure el 2009 un estudi amb l’objecte de mesurar l’extensió de la violència masclista entre 
les dones residents a Catalunya i a Barcelona. Aquesta enquesta que es va realitzar mitjançant 
entrevistes telefòniques a 14.122 dones i 1.501 homes d’entre 18 i 70 anys residents a 
Catalunya entre el 8 d’abril i el 30 de juny del 2010 van permetre que moltes dones 
expliquessin per primera vegada de forma anònima casos que no han denunciat mai. Dins 
d’aquesta mostra general es va incloure una mostra significativa de 4.029 dones de Barcelona 
d’entre 18 i 70 anys i una mostra complementària de 315 homes que va permetre a 
l’Ajuntament de Barcelona explotar les dades relatives a la ciutat de Barcelona i que es van 
presentar just fa ara un any. Segons aquest estudi, remarcar que una de gairebé 4 
barcelonines ha patit al llarg de la seva vida una agressió masclista greu. 
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Francina Vila ha volgut recordar que “si realment volem implementar tot el que proposem, 
cal que les polítiques de gènere, la visió de gènere, impregni tots els programes de 
l’Ajuntament”. 
 


