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El Congrés va estar organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, des de la Regidoria
de Dones i Joventut i des del Consell de les Dones de Barcelona.

Precisament, Elsa Blasco, regidora de Dones i Joventut de l'Ajuntament de Barcelo-
na, va ser l’encarregada d’obrir el Congrés el 16 d’octubre i donar pas a les inter-
vencions d’Amelia Valcárcel, doctora en Filosofia i Catedràtica de Filosofia Moral i
Política de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), que va parlar
sobre "Les dones com a subjecte de transformació social", i de Victòria Sau, vice-
presidenta primera del Consell de Dones de Barcelona, que va fer entrega de la
"Declaració Universal del Reconeixement, Perdó i Abolició del Patriarcat" a Gladys
Acosta, directora d'UNIFEM, el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per
a la Dona per a la regió Llatinoamericana i Carib (protagonista de l’entrevista de la
contraportada d’aquest número de móndonesbcn).

El dia 17 es va dedicar a la celebració de tallers i conferències al voltant dels quatre
eixos principals de debat del Congrés: ciutadania; cultura; temps i treballs; espai públic
i vida quotidiana. L’acte de clausura va córrer a càrrec de la Ministra d'Igualtat, Bibia-
na Aído, l'Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i la regidora de Dones i Joventut.

En el marc del Congrés es va celebrar també un concert de quatre dones artistes a l'Au-
ditori de l’Edifici Fòrum: Sole Giménez, Dolo Beltran (del grup Pastora), Monica Green i
Nèvoa, que es van voler unir a la reivindicació pels drets de les dones. Es va fer també un
reconeixement a les dones víctimes de la vio-
lència masclista a càrrec de la Plataforma con-
tra les violéncies de gènere i Dones de Blanc.

El document final, que recull les propostes
debatudes al llarg del Congrés, s’ha presen-
tat el dia 10 de març al Saló de Cent de 
l'Ajuntament durant l’acte de lliurament del
"XXIV Premi 8 de març-Maria Aurèlia Cap-
many, Dia Internacional de les Dones".

Podeu trobar tota la informació relativa al
Congrés i el document final de propostes a:
http://www.bcn.cat/congresdones09

560 propostes de dones 
per transformar Barcelona

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona-Fòrum va acollir el segon
Congrés de les Dones de Barcelona els dies 16 i 17 del passat mes d’octubre. Més
de 2.000 dones van assistir a les sessions del Congrés i més de 1.000 van partici-
par en els 71 tallers previs que es van realitzar entre els mesos d’abril i setembre.
Aquest procés de participació ha culminat en l’elaboració d’un document final
que recull 560 propostes per millorar la vida a la ciutat des de la perspectiva de
les dones.
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Jordi Hereu Boher,
Alcalde de Barcelona

El II Congrés de les Dones de Barcelona ha estat un dels
esdeveniments més importants de la ciutat l’any 2009
perquè ens ha permès seguir avançant, des d’una pers-
pectiva de gènere, en la construcció de la Barcelona cohe-
sionada i igualitària que tothom desitja. Una Barcelona de
llibertat i d’igualtat, on les dones puguin gaudir de l’esta-
tus de ciutadanes de ple dret a partir de la pròpia condició
femenina, sense renúncies. És per això que continuarem
treballant per la igualtat reconeixent la diferència, perquè
no volem que la diferència comporti desigualtat. 

Des d’aquestes línies us dono les gràcies per la vostra par-
ticipació i per les magnífiques propostes que heu fet a
nivell individual i col·lectiu que, de ben segur, ens ajuda-
ran a reflexionar sobre àmbits tan diversos de la ciutat
com l’organització del temps, el treball, l’educació, l’es-
pai públic, la planificació urbana, el transport, la cultura...
per fer de Barcelona una ciutat on la igualtat entre homes
i dones sigui una realitat �

Elsa Blasco Riera,
regidora de Dones i Joventut

Ja tenim aquí el nou número de la revista Móndonesbcn, que
surt al carrer amb el propòsit de convertir-se en un mitjà d’in-
formació viu i eficaç sobre les diferents activitats, projectes i
programes que porta a terme la Regidoria de Dones, així com
per visualitzar i valorar el treball que realitzen els diferents
grups, entitats i associacions de dones de la nostra ciutat a
través del Consells de Dones de Ciutat i dels deu districtes.
També vol ser l’altaveu de l’experiència, els sabers i les pràc-
tiques de les dones de la nostra ciutat. 

En aquest segon número trobareu, entre altres coses, un
monogràfic sobre la celebració del II Congrés de les Dones de
Barcelona, amb les principals conclusions i el testimoni d’al-
gunes de les seves participants i la presentació de les deu con-
selleres de dones dels districtes i la composició de cadascun
d’aquests consells. També hi trobareu referències de caràcter
internacional, com l’adhesió de Barcelona a la Carta Europea
per a la igualtat entre homes i dones en la vida local (elabo-
rada i promoguda per la Comissió de Dones Electes del Con-
sell de Municipis i Regions d’Europa) i una extensa entrevista
a Gladys Acosta, reconeguda lluitadora pels drets de les
dones del Perú i directora del Fons de Nacions Unides per a
les dones del Carib i l’Amèrica Llatina, que ens va visitar
durant els dies del Congrés. 

Us animo a llegir-la, a opinar, a suggerir i que la utilitzeu com
un recurs perquè sigui efectiva la presència de la vostra veu
juntament amb altres veus que dia a dia formen part i alho-
ra construeixen la nostra ciutat �

móndonesbcn és una iniciativa 
de la Regidoria de Dones i Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Principals conclusions 
del II Congrés

• Ciutadania: 
- Feminització de la societat, feminització de la política.
- Foment de la participació, l’associacionisme i la dina-

mització del teixit associatiu femení.
- Impulsar la participació de les dones a tots els òrgans

de participació municipal.
- Reivindicar la millora i l’acompliment de drets de les

dones.
- Promoure la coeducació.
- Fer visible, reconèixer i valorar la cura i el treball

domèstic i familiar.
- Promoure polítiques públiques inclusives. 
- Treballar per uns mitjans de comunicació no sexistes.
- Promoure la prevenció i la sensibilització per eradicar

la violència masclista. També des dels mitjans de
comunicació.

- Promoure l’atenció integral. 
- Treballar la prevenció i sensibilització contra la violèn-

cia masclista des de la coresponsabilitat amb el teixit
associatiu de la ciutat.

- Promoure la prevenció i la sensibilització contra la vio-
lència masclista també amb els homes.

- Promoure la sensibilització, prevenció i atenció en
matèria de salut de les dones. • Cultura: 

- Promoure el reconeixement i la presència de les dones
en els diferents àmbits de la societat.

- Promoure espais individuals i col·lectius d’intercanvi
entre dones i homes. 

- Promoure l’educació no sexista en el lleure.
- Promoure l’ducació no sexista en l’àmbit familiar, esco-

lar i cultural. 
- Valorar i reconèixer les reflexions culturals i les mani-

festacions artístiques de les dones.
- Recuperar la memòria històrica de les dones. 
- Facilitar a les dones l’accés a l’esport.
- Potenciar la utilització no sexista del llenguatge.
- Fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informa-

ció i la comunicació entre les dones.

• Temps i treballs: 
- Fer visible i reconèixer la importància de la cura i les

tasques domèstiques i familiars i promoure’n la cores-
ponsabilitat.  

- Promoure la valoració de la cura des dels mitjans de
comunicació. 

- Promoure l’accés de les dones al món laboral en igual-
tat de tracte i oportunitats que els homes. 

- Promoure la valoració de la cura des de l’àmbit educatiu.
- Treballar amb els col·lectius de dones en risc d’exclusió

social i lluitar contra la feminització de la pobresa.
- Promoure una nova estructura del temps.

• Espai públic i vida quotidiana:
- Promoure un urbanisme amb perspectiva de gènere.
- Promoure l’accés a l’habitatge.
- Promoure més i millors equipaments i serveis.
- Promoure un transport col·lectiu de qualitat i integrat.
- Promoure la sostenibilitat i l’educació ambiental.
- Promoure un ús racional de l’aigua.

Per a més informació: 
www.bcn.cat/dones

En l’elaboració del document final del Congrés hi han participat més de 3.000 barceloni-
nes i s’han recollit més de mil propostes. Aquestes propostes s’han agrupat i sintetitzat, i
han donat com a resultat un document de 560 propostes ajustades als quatre eixos temà-
tics del Congrés:

3 I móndonesbcn
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Les assistents al II Congrés 
ens diuen la seva

Montserrat Gallart Sanfeliu
M’interessa la vida de Barcelona i sobretot la vida de les dones de Barcelona, la vida ciutadana i la manera
de participar a la ciutat, que la nostra veu sigui sentida i presentar les necessitats que tenim com a dones.
Nosaltres podem aportar a la ciutat la nostra valua, la nostra intel·ligència, la capacitat de treballar, gestio-
nar, preveure, projectar, el nostre art, la nostra literatura. Cadascuna dintre del seu àmbit i segons els seus
interessos, les que pinten, la pintura, les que escrivim, la literatura, les que fan cinema, el cinema…

Núria Aiguadé Miralles
Participo en diverses associacions de dones i m’interessa tot el que sigui ressaltar les mancances i els proble-
mes que encara no estan resolts per a les dones. Les dones podem aportar valor no acceptant les coses que

no funcionen, fent-les saber a les administracions. Participar és molt important. La meva colla denuncia
coses bones i dolentes que hi ha a la ciutat. 

Núria Pueyo Latre i Maria Rosa Pané Solé
NPL: Les dones hem d’aportar tot, com ara denunciar els problemes d’accessibilitat que trobem les perso-
nes amb discapacitat i la gent gran, i moltes altres coses que resulten útils no només per a nosaltres, sinó
que són un benefici per a tothom i facilitarien la integració total. Nosaltres patim problemàtiques per ser
dones i també per la nostra discapacitat. Encara no hi ha integració, falta molt per anar endavant.
MRPS: És important que les dones ens reunim perquè hi ha unes necessitats que encara no estan cobertes
i, ni que ho estiguessin, sempre és bo tenir un lloc per reunir-se i fer coses en comú per poder avançar.

Luz Divina Farias, Fatou Cksecka Faye i Lola Delgado Cáceres
LDF: Estem demostrant que estem unides, que ens interessa que la paraula igualtat de què tant es parla no

sigui un somni, sinó una realitat. Les institucions encara no ens tracten com haurien de fer-ho per una
qüestió de gènere. Hauríem de tenir més presència a tots els nivells i en tots els debats.

FCF: Quan es parla de l’efecte de la discriminació, nosaltres, com a dones immigrants, el patim doblement.
Realment, com a dones hem de començar a mirar el nostre melic, ser sinceres amb nosaltres mateixes, trac-

tar a les altres com volem que ens tractin. Hem de donar exemple.

Laura Flores Vizuete
Sóc voluntària en aquest Congrés perquè estudio Periodisme i penso que el Periodisme és una finestra
important per treure estigmes i tòpics sobre el feminisme. S’ha transmès una imatge arcaica i negativa (es
diu “és tan dolent ser feminista com masclista”). Des dels mitjans de comunicació i congressos com
aquests hauríem de transmetre una imatge més positiva del feminisme. 

Alícia Bernal Fernández (amb Joana Ferrer Bernal)
Represento dues associacions, Alba Lactància Materna i Dóna a Llum, i assisteixo al Congrés perquè ente-
nem que no es reconeix la valua de les dones com a mares. Per exemple, a les empreses veuen les 14 set-

manes de baixa posteriors al part com una pèrdua de temps, no s’adonen que estem posant les bases per-
què aquests nens i nenes siguin demà persones de bé.

Per què val la pena assistir al Congrés? Per què hi assisteixes tu?
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Què implica l’adhesió de Barcelona a aquesta carta?
Barcelona ha estat compromesa des de sempre en la lluita per la
igualtat, però arran d’aquesta adhesió el compromís es torna
més concret. Per a mi, implica que Barcelona es posa a nivell
europeu en la lluita contra les desigualtats i reforça la cohesió
entre els països en aquest terreny. Aquesta carta consta de 30
articles que contemplen diferents àmbits de la vida ciutadana: les
decisions en la vida política, la igualtat d’oportunitats, l’educació
i la formació, la cooperació, l’habitatge i la salut. 

Quins creu que són els principals reptes a nivell europeu per acon-
seguir una igualtat real entre homes i dones?
El repte polític prioritari és que les dones no ocupen el lloc que
haurien d’ocupar en la societat. En moltes ocasions són víctimes
de la pobresa, tenen feines precàries, disposen d’una formació
mediocre i estan sotmeses a la violència. Hem de treballar per la
llibertat de les dones, hi ha un nombre insuficient de dones for-

mades en tots els àmbits socials i hem de lluitar per canviar aques-
ta situació. 

Quin és, segons la seva pròpia experiència, el paper de les dones
en el camp de la gestió política i en el de la construcció d’una
Europa unida? Què hi podem aportar?
La qüestió de la representativitat de les dones en les institucions
polítiques és una qüestió de justícia social i de democràcia. Es
tracta de respectar un ordre just i superar mil·lenis de dominació
masculina. Les dones han d’exigir amb més contundència el seu
espai dintre de la societat i de les instàncies polítiques.    

Què li sembla la iniciativa barcelonina de convocar periòdicament
congressos de dones per ajudar a pensar i repensar la ciutat?
Jo no recordo haver vist enlloc més d’Europa que es doni una ini-
ciativa similar, un congrés tan especialitzat que reuneix en el
mateix lloc dones del món de la investigació social, representants
d’associacions, dones de la ciutat i dels grups polítics. Totes jun-
tes donen la paraula a totes, s’escolten per construir la vida i per
construir la ciutat. Realment és una iniciativa exemplar,  m’agra-
daria poder fer alguna cosa semblant a la meva ciutat. Implica
una voluntat molt clara de progressar, d’avançar, de localitzar
problemes i de buscar solucions.

La Comissió va celebrar la seva reunió el passat 16 d’octubre a Barcelona, en el
context del II Congrés de les Dones. Aquesta mateixa data va tenir lloc també la
signatura per part de l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, de la Carta europea per
a la igualtat d’homes i dones en la vida local.

Jocelyne Bougeard, presidenta de la Comissió de Dones Electes del Consell de Municipis i Regions d’Europa i tinent d’alcalde de Rennes (França).

Barcelona s’adhereix a la Carta europea per a la igualtat 
d’homes i dones en la vida local 

Document final del
II Congrés de les Dones

Un cop presentat al Plenari del Consell Municipal, el
document es presenta a la resta de la ciutadania, espe-
cialment a les dones que van participar al congrés i que
no formen part del Consell de les Dones en el marc del
XXIV Premi 8 de març-Maria Aurèlia Capmany, cele-
brat el 10 de març al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona.

Llavors, la Direcció de Dones, comptant amb el suport
de la resta d’àrees municipals, s’encarregarà de deter-
minar quines de les aportacions proposades en el docu-

ment són competència municipal i quines no i es faran
arribar les aportacions a les administracions competents
corresponents.

Al llarg de 2010 es durà a terme el procés d’elaboració del
Pla Municipal per a les Dones 2011-2014, que recollirà les
560 propostes que formen part del document final del
Congrés i prioritzarà les accions a emprendre.

Us podeu descarregar el document final a:
www.bcn.cat/congresdones09/ca/documents.html

El document final del II Congrés ha estat aprovat pel Plenari del Consell de les Dones de Bar-
celona el passat 13 de gener. Posteriorment, es presentarà com a informe al Plenari del Con-
sell Municipal. Al llarg de 2010, aquest document serà la base per a l’elaboració del nou Pla
Municipal per a les dones 2011-2014.
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Què poden aportar 
les dones de Barcelona a la ciutat?

Les conselleres de Dones dels Districtes comparteixen la seva opinió 

Ciutat Vella
La convocatòria del II Congrés va suposar per a Ciutat Vella una
forta motivació per ampliar la participació de les dones i les enti-
tats dels nostres quatre barris i un projecte engrescador per pro-
moure ciutadanes actives. Amb la publicació de la Guia Partici-
pativa del Consell de Dones de Ciutat Vella, que vam presentar
al Congrés, hem volgut crear xarxa entre les entitats i les dones.

Mercè López Grijüela

Gràcia
Les dones són portadores de valors com ara la llibertat, la pau 
i la solidaritat. La transmissió d’aquests valors juntament amb
una educació de qualitat representen dos elements clau per
construir una societat més igualitària i una convivència pacífica. 

Cinta Llasat Buera

Sant Andreu
Les dones, com a gènere exclòs històricament de la vida política
i social, volem fer una ciutat inclusiva i participativa on totes les
persones tinguem capacitat de decidir sobre tots els aspectes i
en tots els àmbits que ens afecten directament o indirectament.
Volem una societat sense cap tipus de discriminació i amb igual-
tat d’oportunitats reals per a tothom.

Blanca Port Gimeno

Sant Martí
Les dones de Barcelona tenim molt a dir per construir una ciutat
amb visió de gènere. La nostra visió de ciutat no és la mateixa
que tenen els homes, ja que la utilitzem molt més. Una ciutat
propera, ben organitzada en la divisió del temps i el treball,
basada en la quotidianitat i que doni cabuda a totes les classes
de ciutadania. Això és el que podem aportar a la nostra ciutat.

María Luisa Latasa de Araníbar

Nou Barris
Les dones aportem la mirada del 50% de la població, però el
sostre de cristall i el masclisme encara existents impedeixen que
aquesta visió de les arquitectes, enginyeres, mares, àvies, nenes,
joves, etc. es valori i contribueixi adequadament a la construcció
d'una societat més digna, que alhora es traduiria en una verita-
ble ciutat més justa i humana. 

Susana Sánchez Pérez

Sants-Montjuïc
Les dones som diverses. Partint del reconeixement d’aquesta
diversitat i de la nostra capacitat d’entendre la vida i la ciutat
com a realitats complexes, sabem i podem donar solucions
que canviïn les visions, actualment imposades, dels temps i
dels espais.

Anna Rubio i Cillán

Horta-Guinardó
Crec que les dones, en una situació de llibertat per poder desen-
volupar tot el seu potencial, poden aportar a la ciutat una visió
més pragmática, realista i, a la vegada, més acollidora, ja que
sempre tenim en compte el benestar dels qui ens envolten.

Julia Silveira López

Les Corts
Les aportacions de les dones tenen la virtut de millorar la quali-
tat de vida del conjunt de la ciutadania. Donar visibilitat i veu a
les dones contribueix a situar les persones i la cura en la centrali-
tat de la vida pública, i a construir una ciutat més amable.

Dolors Gómez Rosell 

Sarrià-Sant Gervasi
Les dones podem aportar el llenguatge com a eina de visibilitat.
L'ús del llenguatge no sexista permet que les dones siguem 
presents a tot arreu. Una utilització no correcta permet que
se'ns exclogui. 

Imma Clarà i Vila

Eixample
Les dones ja hem aportat un valor diferencial a la nostra ciutat
des de fa temps, el problema és que no s’ha visualitzat i que
aquest valor o valors han d’anar creixent, renovant-se, millorant
i també fent-se visibles. Si Barcelona és com és, ho és també per
les dones i, si volem que canviï i millori, també ho serà per elles,
però ara amb visualització.

Isabel Giralt Sampedro



Relació d’entitats dels Consells de les Dones dels districtes
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La Conferència va ser el major èxit aconseguit fins al moment i va produir un
important canvi, ja que plantejava per primera vegada la necessitat d’usar el con-

cepte de gènere per analitzar les relacions entre dones i homes en la societat i
comença a prendre consciència que el canvi en la situació de la dona implica un
canvi estructural de la societat.

El Consell de les Dones de Barcelona ha comptat amb una representació, dins de
la Delegació del Consell de les Dones de Catalunya, en el marc del Fòrum Mun-
dial de les Dones, lloc de trobada, debat i intercanvi de més de 6.000 dones d'a-
rreu el món, representants d'entitats, ONG i grups de dones. En aquest context
s'ha presentat la Declaració Universal de Reconeixement, Perdó i Abolició defini-
tiva del Patriarcat, promoguda pel Grup GEA, que lidera la professora feminista
Victòria Sau.

Per a més informació sobre aquesta declaració:
www.proyectopatriarcado.com

“Beijing + 15”

Ciutat Vella
– Amical dels immigrants Marroquins a

Catalunya
– Amics de Sant Just
– Anem per feina
– Artista Cultural Marta Darder
– Artistes i Artesans del Fad “A FAD”
– Asociación América España Solidaridad y

Cooperación “AESCO”
– Associació Amics Gegants del Pi
– Asociación Casal Colombiano “ASO-

CASCOL”
– Associació Sociocultural Ibn Batuta/ Espai

Dona
– Associació Ca La Dona
– Associació Catalana de Puntaires
– Associació Cultural Educativa i Social

Operativa de Dones Pakistaneses “ACE-
SOP”

– Associació Cultural La Fraternitat - Barce-
loneta

– Associació d’antigues Alumnes de La
Barceloneta

– Associació de Comerciants i veïns carrer
de la Cera

– Associació de Geganters, Grallers i Bes-
tiari de La Barceloneta

– Associació de Joves Teb
– Associació de veïns Barceloneta
– Associació de veïns Casc Antic
– Associació de veïns i comerciants La Tau-

la del Raval
– Associació de veïns L’Ostia
– Associació de veïns/veïnes Gòtic
– Associació Estel Tàpia
– Associació Gent Gran Dinàmica/ Casal

de Gent Gran
– Associació per a la Promoció i la inserció

professional “APIP”
– Biblioteca Francesca Bonnemaison
– Càrites Diocesana de Barcelona
– Casal d’infants
– Casals Municipals de Gent Gran Districte

de Ciutat Vella
– Centre Boliviano Catalán
– Centre Filipino Tuluyan San Benito
– Centres Cívics de Ciutat Vella
– Club Lleuresport Frontó Colom i Can

Ricart
– Col·lectiu Al-Hanan
– Cooperacció (Grup de Gènere)
– Diari Digital de La Barceloneta
– Drapart
– Ekumene
– El lloc de la Dona
– Escola de Mares Estel d’Assis/Associació

Educativa integral del Raval
– Escola de Puntaires de Barcelona
– Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic

– Espai Mer i Cia, Empar Rosselló
– Espai Suport Dona
– Espais per a la igualtat
– Federación de Entidades Latinoamerica-

nas de Catalunya “FEDELATINA”
– Fundació Escó
– Fundació Fias – Prisba Serveis
– Fundació Maria Aurèlia Capmany
– Fundació Quatre Vents
– Fundació Social del Raval
– Fundació Surt
– Fundació Tot Raval
– Genera
– Grup de Noies: entra en xarxa
– L’hora de Déu
– Llibreria Pròleg
– Mxespai1010 / Edicions1010
– Oficina Tècnica Pla de Barris de La Barce-

loneta / Projecte Dones
– Probens
– Punt d’informació i atenció a la dona

(PIAD Ciutat Vella)
– Serveis Municipals
– Taller de ideas Karol Bergeret
– Taula de la dona del Raval
–   Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Eixample
– Assoc. de Dones Agredides Sexualment
– Assoc. Dones Centre Comarcal Lleidatà
– Assoc. per a la Dona Efectiva
– AV Barri de Sant Antoni
– AV Dreta de l'Eixample
– AV Esquerra Eixample
– AV Sagrada Família
– Ca la Dona
– Consell Nacional Dones Espanya
– Dones Mundi
– Don-na Prisma Cultural
– Grup Àgata. Assoc. Dones Afectades de

Càncer de mama
– Parròquia de la Concepció
– Punt d'informació i atenció a les dones

de l'Eixample
– Unió Cívica de Consumidors i Mestresses

de casa (Unae)
– Universitat de Barcelona
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Sants-Montjuïc
– Alba Lactància Materna
– Associació Cultural Alaya
– Col·lectiu d´Artistes de Sants
– Creació Positiva
– Entitats i Comissions d´Hostafrancs
– EPENC i Associació Mitjans Comunicació

Local

– Federació d´Associacions
– Grup de Dones de Font de la Guatlla
– Grup de Dones del Centre Social de

Sants
– L´Escletxa
– Ona Nova
– Red de Mujeres Cuentan
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Les Corts
– Associació. Dones Elisenda de Montcada
– Assoc. La dona, Diàleg i Catalunya
– Assoc. Alumnes el Colomar
– Ass.Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
– Assoc. del Conjunt Residencial los Car-

menes
– Assoc. Dones Baha’ís de Barcelona
– AV Av. Xile
– AV Les Corts. Vocal DONA
– Banc Solidari les Corts
– Casal Dones de les Corts
– Club Vòlei Barcelona – CVB
– Grup de Dones els Tres Jardins
– Grup Dones Síndrome Fatiga Crònica
– Grup Mou-te les Corts
– Institut Cultural les Corts
– Per l’altre Cor Cremat - Ajut al quart

món
– PIAD (Punt d’informació i Atenció a les

Dones)
– Vocal Dona AV Sant Ramon
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Sarrià-Sant Gervasi
– As. Veïns Sant Gervasi
– As. Catalana d'Empresàries i Executives
– AYCA club
– Consell Nacional Dones d'Espanya
– Dones Fem
– Dones per l'Església
– Grup Dones de les Planes
– Grup Dones Vallvidrera
– International Women's Club de Barce-

lona
– Lobby de Dones
– Mujeres Latinas sin Fronteras
– ODAME-Barnavasi
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Gràcia
– Associació de Dones Mas Falcó Penitents
– Associació de Jubilats i Pensionistes La

Sedeta
– Casal de gent gran Penitents
– Ciberdona
– CIRCARE

– Dones no estàndards
– Dones per la cultura
– G.T. Disbauxa
– Mossos d’Esquadra
– PIAD de Gràcia
– Vocalia de Dones de l’AV de Coll-Vallcar-

ca
– Vocalia de Dones de l’AV de Gràcia
– Vocalia de dones de l’Orfeó Gracienc
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Horta-Guinardó
– 40p'arriba, 40p'abajo, Carmel amunt
– AV d'Horta
– AFIBROCAT
– Agència salut pública Bcn
– Ass. d’Antics Alumnes Torrent d’en Melis
– Associació de Dones Taxonera- Penitents
– Centre Cultura Popular Montserrat
– Col·lectiu de Dones en l'Església
– Dones d’Horta
– Dones de l’Ateneu Hortenc
– Dones de la Font del Gos
– Dones de Raimon Caselles
– Dones del Carmel
– Dones del Centre Parroquial d’Horta-

Lluïsos
– Fatec
– GEDA (Grup especial d'acompanya-

ment i ajuda a dones maltractades)
– Plataforma unitària contra violència

gènere
– Tècnica de Serveis Personals
– Tècnica del PIAD
– Vocalia de Dones AV Can Baró
– Vocalia Dones AV Baix Guinardó
– Vocalia Dones AV Sant Genís dels Agu-

dells
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Nou Barris
– Acció contra la violència domèstica
– Associació Dones Vallbona
– AV Roquetes
– AV Torre Baró
– Dones en Forma Torre Llobeta
– Grup de Dones de Porta
– Grup Dona i Presó
– PIAD Nou Barris
– Vocalia de Dones C. Cultural García

Lorca
– Vocalia de Dones del Turó
–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Sant Andreu
– AV Bon Pastor Vocalia de Dones

– AV Navas Vocalia Dones

– ALBA Lactància materna

– As. Ciutadana pels Drets de les dones

– Banc del Temps Bon Pastor

– Caliu Congrés

– El part és nostre

– Escola Adults Pegaso

– Espai Familiar Bon Pastor

– Grup de Dones AAVV Sant Andreu Nord

– Grup de Dones amb disminució  de S.

Andreu

– Grup de Dones Ametista

– Grup de Dones AVV Sant Andreu Sud

– Grup de Dones Baró de Viver

– Grup de Dones Trinitat Vella

– Mirada de Dona

– Palas Atenea

– PIAD

– Tècnica Serveis Personals

– Ventijol

– Vocalia de Dones AV Sant Andreu de

Palomar

– Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

Sant Martí
– Al-Fhala. Dones paquistanís i índies

– Associació Alba - Lactància Materna

– Associació de Dones Heura

– Associació de Dones La Tela de Penélope

– Associació Dones Àmbar Prim

– Associació La Pizarra de Raimunda

– Dones amb iniciativa

– Dones Foment

– Dones Reporteres

– Espais per la Igualtat

– Foment Martinenc. Secció Dona

– La Comunitat amb les Dones i Famílies

– Món i Comunicació

– PIAD 

– Secció dones AV Camp de l'Arpa del

Clot

– Secció dones de l'AV Besòs 

– Teleduca

– Xarxa de Dones de 50 i més

–  Grups municipals del: PSC, PP, CiU, ERC,

ICV-EUiA. 

El 1995 es va celebrar a Beijing la Conferència mundial sobre les
dones. S’hi van ratificar els drets de les dones com a drets humans
i es va concloure que la igualtat entre les dones i els homes és una
qüestió d’interès universal, que beneficia d’igual manera a les unes
i als altres. Per commemorar el 15è aniversari d'aquesta fita,
enguany s'han organitzat tres activitats: l’ECOSOC (Consell Econo-
mic i Social de les Nacions Unides), el Fòrum Mundial de les Dones,
i una nova Conferència sobre les dones.



donesdebcn

Quines són les principals vies d’actuació d’UNIFEM?  
Treballa en dues vies conceptualment complementàries: la

recerca de la igualtat de gènere i l’empowerment de les dones.

En el primer cas, es tracta d’arribar a una equiparació, que la

condició de ser home o dona no primi sobre els coneixements

i l’experiència de la persona. Però per arribar a aquest punt

hem de passar per una etapa d’empowerment, que implica

tenir accions orientades específicament a les dones. UNIFEM

treballa en el camp de l’empowerment econòmic, perquè l’au-

tonomia no és possible sense feina i ingressos propis. I, al vol-

tant d’aquest tema, ens preocupa la feina no pagada, que es

consideri que el que es fa a l’esfera domèstica no té valor. Tam-

bé impulsem accions perquè els estats siguin transparents en

els seus pressupostos: quant s’inverteix realment a garantir la

igualtat? 

Una altra acció d’empowerment és l’impuls de la participació

política de les dones, perquè la democràcia no es pot desen-

volupar sense la participació autèntica de les dones a tots els

nivells. També ens preocupa la violència sistemàtica contra les

dones de totes les edats i, en especial, en casos de conflicte

armat, perquè els cossos de les dones continuen sent, malau-

radament, territori de guerra. 

Per últim, un tema important a la nostra agenda és la lluita

contra el VIH/SIDA. És una epidèmia que s’està feminitzant i

s’estén silenciosamente entre dones monògames i heterose-

xuals. Però totes les línies de treball estan connectades, per-

què la condició femenina contemporània és un conjunt de

subordinacions que es reforcen les unes a les altres i faríem

malament de fragmentar-les. Som éssers humans integrals i

demanem polítiques integrades i compromisos dels estats a

llarg termini.  

A Barcelona viuen moltes dones procedents de Llatinoamè-
rica. Quins problemes afegits a la seva condició d’immi-
grants tenen les dones?  
La migració és un fenomen que té moltes arestes. Té un cos-

tat molt trist, de desarrelament i també hi ha una part de pèr-

dua, que és el cas de les dones amb un alt nivell formatiu que

migren i s’integren en feines de baixa qualificació per sobre-

viure. A més, la condició d’il·legalitat es viu amb molt de pati-

ment i s’associa a violacions de drets flagrants. Però, d’altra

banda, la riquesa que produeix la interculturalitat és enorme i

sovint això no es valora. Les migracions són un fet històric con-

temporani que no s’aturarà, si els governs pensen que amb

lleis les aturaran, s’equivoquen. Hi ha d’haver diàleg, els

estats, receptors i emissors, han de seure a buscar solucions

adequades, en lloc de posar en marxa sistemes punitius.

Com a dona amb educació superior i un càrrec de responsa-
bilitat, ha sentit l’obligació d’haver de demostrar la seva
vàlua laboral més que els seus col·legues homes?
El “sostre de cristall” existeix i em vaig adonar de seguida, però

ens hi hem de sobreposar. D’altra banda, tenim interioritzada

la mida masculina com a paràmetre i això ens fa molt exigents.

La meva generació s’ha exigit molt en els estudis, la feina i la

família, sense espai per a més i la felicitat nos es construeix

així. Les dones més joves tenen más noció de la necessitat de

donar espai a altres coses. He de dir que les dones ens ajudem

molt mútuament, jo no hauria sobreviscut a molts episodis de la

meva vida sense el suport de les meves amigues, les meves ger-

manes. Les dones necessitem molt d’afecte explícit i això

malauradament es dóna molt poc en el món del treball. Nosal-

tres estem preparades per a un món diferent i per això volem

un món diferent. 

Ha assistit al II Congrés de les Dones de Barcelona. Què li ha
semblat l’experiència? 
És molt positiva. Em sorprèn que hagin passat deu anys entre

el primer i el segon congrés, però segurament havia de madu-

rar durant aquest temps. Tot i que sóc partidària d’involucrar

també els homes en tots els diàlegs, crec que les dones enca-

ra s’han de reunir, entre dones es parla d’una altra manera, la

sonoritat és diferent.  És fantàstic que hi hagi espai per a totes

les dones en la seva diversitat, cadascuna aportant els seus

punts de vista, els seus somnis i els seus dolors. Felicito Bar-

celona per haver-se donat aquest espai de reunió de dones el

2009, que ha estat un any ple de contrarietats i desànim. Les

dones sempre porten valentia i optimisme, sense creure que

som millors o pitjor que els homes, però som les guardianes

de l’esperança de la humanitat �

És la cap de la secció d’Amèrica Llatina i Carib d’UNIFEM, el Fons de les
Nacions Unides per a la Dona des de l’octubre de 2008, advocada i científi-
ca social, i prové del moviment social i feminista de base. Va ser assessora
regional d’UNICEF sobre l’Equitat de gènere per Amèrica Llatina i també ha
treballat en altres institucions i organitzacions no governamentals.

Gladys Acosta Vargas

Som les guardianes de 
l’esperança de la humanitat


