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COMUNICATS DEL CONSELL DE LES DONES DE BARCELONA 
 
 

A proposta de la Comissió Permanent celebrada el passat 5 d’abril d’enguany, el Consell de 
les Dones de Barcelona emet els comunicats següents: 
 
Sobre els insults a l’alcaldessa Ada Colau: 
 
Davant els atacs soferts per la nostra alcaldessa Ada Colau per part de 
l’acadèmic de la RAE i escriptor Fèlix de Azúa, el Consell de les Dones de 
Barcelona, organisme consultiu i de participació del que es dota l’Ajuntament 
de Barcelona i que agrupa més de 60 entitats de dones de la ciutat i 
ciutadanes que no pertanyen a cap associació, vol mostrar, públicament, el 
més absolut rebuig i indignació front aquests fets. 
Però, lamentablement per a ell, aquest senyor i d’altres, desconeixen la 
importància dels treballs que majoritàriament realitzem les dones, treballs 
imprescindibles per al sosteniment de la vida, sense els quals, les persones 
no haguéssim sobreviscut. I no només desconeixen aquesta importància, 
sinó que la seva ignorància els duu a menystenir-los. I és que, com ja s’ha 
dit abastament en les rèpliques a aquests lamentables fets, el masclisme 
classista pretén insultar les dones en la figura de l’alcaldessa de Barcelona, 
però com que els temps han canviat, les seves paraules no són més que 
mostres d’un arquetip viril cada cop més ranci. 
 
 
Sobre les deportacions de les persones refugiades: 
 
La Comissió Permanent del Consell de les Dones de Barcelona manifesta la 
seva més enèrgica repulsa per les deportacions forçades que la Unió 
Europea ha ordenat de les persones refugiades, des de Grècia cap a Turquia 
provinents de Síria i d’altres països. 
Des del Consell de Dones entenem que aquestes deportacions forçoses a 
persones refugiades representen un atemptat contra els Drets Humans.  El 
1.255.640 ciutadans i ciutadanes que l’any 2015 es van acostar a Europa, 
fugien dels conflictes bèl·lics, de les persecucions, del fanatisme i les 
dictadures així com de la misèria i de la fam. 
La vella Europa, o els seus representants polítics, es gira d’esquena i 
proposa externalitzar el conflicte, demanant al govern turc, que els faci la 
feina bruta. Els paga 6.000.000 d’euros. Turquia demana a més la lliure 
circulació de ciutadans des del seu país per Europa. 
Considerem que és una injustícia la deportació forçosa, separant famílies, i 
enviant als refugiats i refugiades, a un país on no es respecten els Drets 
Humans, i on  aniran a raure a camps de deportats sense cap condició 
mínima de vida i de dignitat humana i amb una alta precarietat. 
Recordem a les autoritats europees, que l’Ajuntament de Barcelona ha fet 
diversos passos per acollir aquestes persones, i que s’ha constituït en ciutat 
d’acollida. 
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Finalment volem recordar que l’opinió pública, de Barcelona, Catalunya, 
Espanya  i de molts països de la Unió Europea no està d’acord amb aquest 
tracte vexatori vers les persones refugiades. I sorgeixen diferents 
moviments de voluntariat i de suport humanitari. 
Cal dir que les persones refugiades que demanen asil a Europa són un 
enriquiment perquè la vella Europa necessita mà d’obra jove i qualificada. 
Demanem que es retiri l’ordre de deportació forçosa, i s’estableixin  sistemes 
d’acollida per a les persones que sol•licitin asil. 
 
 
 
 


