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L’existència del Consell de les Dones es justifica per
la importància de les dones en la vida de la ciutat, el
seu pes demogràfic, l'especificat de les seves neces-
sitats, les discriminacions per raó de sexe encara exis-
tents i per la voluntat explícita de les associacions i
entitats de les dones de Barcelona.

Els objectius del Consell són:
• Estimular la participació i l’associacionisme de les

dones.
• Conèixer i debatre les actuacions municipals.
• Impulsar la coordinació, la col·laboració i la coope-

ració.
• Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès

per a les dones.
• Proposar la realització de debats i campanyes inno-

vadores.
• Ser l’òrgan de consulta abans que els òrgans muni-

cipals debatin i aprovin assumptes d’especial inci-
dència.

• Proposar els procediments adequats per a la parti-
cipació de les ciutadanes en els serveis i empreses 
municipals.

El Consell està format per:
• Els grups politics de la corporació.
• Les conselleres de dones dels districtes.
• Les tècniques de dones dels districtes.
• Els/les representants de les entitats dels Consells de

Dones dels Districtes.
• Les dones representants de fundacions, federa-

cions, sindicats, entitats i grups de dones.
• Altres dones a títol individual.

El Consell de les dones s’organitza en: una presi-
dència i diverses vicepresidències; un plenari; una
comissió permanent, grups de treball i secretàries
tècniques.

Podeu contactar amb el
Consell de les Dones de
Barcelona a:
Passeig de Sant Joan, 75,
5a. planta
Tel. 93 256 45 73
www.bcn.cat/dones

El Consell de les Dones de Barcelona es va crear el 1994 i és l’òrgan de participació de les dones de la
ciutat en les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona. Té caràcter consultiu i de participació, i les seves
funcions s'exerceixen mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens o demandes que es tramiten com
a recomanació als òrgans del Govern Municipal. El Consell té en consideració tots els temes i aspec-
tes relacionats amb el benestar social des d'un punt de vista econòmic, social i cultural.

Consell
de les Dones de Barcelona 
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Jordi Hereu Boher, 
Alcalde de Barcelona

Davant l’esforç que suposa organitzar l’octubre de 2009
el II Congrés de les Dones de Barcelona, és un indici de
vitalitat de la nostra ciutat, i més concretament del seu
Consell de les Dones,  el repte d’impulsar paral·lelament
la revista móndonesbcn.

Aquesta nova publicació és una oportunitat per explicar
què fan les dones de Barcelona des de dues vessants que
es complementen. Per una banda, ens permetrà explicar-
nos, donar a conèixer les polítiques municipals vers les
dones fetes des de l’Ajuntament de Barcelona i reflecti-
des en l’últim Pla d’Actuació Municipal. I serà, també,
una finestra oberta de participació per a totes les dones
que, des del teixit associatiu, ajuden a consolidar Barce-
lona com a escenari referent de debat i reflexió, i com a
ciutat on qualsevol persona, sigui home o dona, pugui
gaudir de les mateixes oportunitats i desenvolupar-hi el
seu projecte de vida. 

Els meus millors desitjos per a la revista móndonesbcn en
els seus inicis i les meves més sinceres felicitacions al Con-
sell de les Dones de Barcelona pel treball que duu a ter-
me a favor de les dones, i també els homes, de la nostra
ciutat �

Elsa Blasco Riera, 
regidora de Dones i Joventut

móndonesbcn és la nova revista del Consell de les Dones de
Barcelona. Surt al carrer amb la voluntat de convertir-se en un
aparador informatiu de les activitats, recursos i serveis de l’A-
juntament de Barcelona en matèria d’igualtat i equitat de
gènere, així com per visualitzar i valorar el treball que realit-
zen les diferents entitats, associacions i grups de dones que
formen part del Consell de les Dones de Barcelona i els deu
Consells de Dones de Districte. 

Aquest primer número l’encapçalem amb la presentació del
Consell de les Dones de Barcelona, l’òrgan participatiu i con-
sultiu dels grups i entitats de dones de la nostra ciutat, vincu-
lat a la Regidoria de Dones. També presentem la seva expres-
sió territorial, els deu Consells de Dones de Districte i hi
trobareu un extens apartat amb la relació dels diferents ser-
veis i recursos municipals per a les dones. En format mono-
gràfic presentem el que serà l’esdeveniment més important
de les dones d’aquesta ciutat aquest 2009: la celebració del
II Congrés de les Dones de Barcelona. Un Congrés on, entre
totes, pensarem i debatrem al voltant de la Barcelona d’avui
i del futur. I finalment, hem entrevistat a una dona rellevant
de la nostra ciutat, l’Arianna Puello.

Les dones de Barcelona, al llarg de la història, hem participat
en la construcció, el manteniment i la transformació de la
nostra ciutat, des d’un ventall d’àmbits i activitats molt divers.
Amb aquesta publicació volem posar el nostre granet de
sorra perquè es reconegui el nostre paper i els nostres sabers,
tot fent visible la nostra presència i diversitat, fomentant la
nostra participació en tots els nivells i àmbits socials. Perquè
comptar amb la presència i veu pròpia de les dones contri-
bueix a construir una societat més justa i equilibrada, i cons-
titueix un element imprescindible per aconseguir un veritable
aprofundiment democràtic.

Desitjo que la il·lusió amb que neix aquesta revista se us enco-
mani!�

móndonesbcn és una iniciativa 
de la Regidoria de Dones i Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Coordinació tècnica i editorial
Direcció de Dones – Gèrencia d’Educa-
ció, Cultura i Benestar. 

Redacció
Consell de les Dones de Barcelona.

Il·lustracions
Marc Torrent.

Realització editorial
Custommedia S.L.
Tlf. 93 419 51 52

Ajuntament de Barcelona – Direcció de Dones 
Passeig Sant Joan, 75, pl. 5a. 
08009, Barcelona 
www.bcn.cat/dones

móndonesbcn
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Serveis municipals 
per a les dones

• Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD): ser-
veis municipals que ofereixen informació, forma-
ció i assessorament en tots aquells temes d'inte-
rès per a les dones (qüestions laborals, formació,
associacionisme…). També possibiliten l'accés a
diferents recursos de la ciutat, com ara assesso-
rament jurídic i psicològic.
PIAD Ciutat Vella
Erasme Janer, 8 Tel. 93 256 32 21
PIAD Eixample
Mallorca, 425-453 Tel. 93 256 28 19
PIAD Sants-Montjuïc
Plaça del Sortidor, 12 Tel. 93 443 43 11
PIAD Les Corts
Dolors Masferrer, 33-35 Tel. 93 291 64 91
PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Brusi, 51-61 Tel. 93 200 26 02
PIAD Gràcia
Plaça Rius i Taulet, 6, pral. Tel. 93 291 43 30
PIAD Horta-Guinardó
Marina, 343 Tel. 93 420 00 08
PIAD Nou Barris
Dr. Pi i Molist, 133 Tel. 93 291 68 67
PIAD Sant Andreu
Foradada, 36 Tel. 93 345 70 16
PIAD Sant Martí
Pallars, 277, 3r. Tel. 93 307 72 60
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h. Dimarts
i dijous de 16 a 19 h.

• Centre d’informació i recursos per a les dones (CIRD):
servei municipal que ofereix informació, assesso-
rament i recursos per promoure la participació
de les dones en la vida de la ciutat. Ajuda a era-
dicar les desigualtats i les discriminacions que
viuen les dones per raons de gènere. Compta
amb una biblioteca especialitzada, eines i recur-
sos pedagògics, i assessora a grups i entitats. 
Camèlies, 36-38
Tel. 93 285 03 57 cird@bcn.cat
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de
16 a 19 h. Divendres de 9 a 14 h. 

• Equip d’atenció a les dones (EAD):
servei d’atenció específica a les
dones i als seus fills i filles que han

viscut situacions de violència masclista. És un ser-
vei integrat per professionals de diferents disci-
plines (treball social, educació social, psicologia i
dret) i ofereix: informació i assessorament; trac-
tament personalitzat; atenció social, psicològica,
educativa i d'assessoria jurídica en funció de les
necessitats de la dona i dels seus fills i filles; accés
als recursos de protecció i específics de violència
sempre que calgui; servei d'atenció als fills i filles;
servei d'inserció laboral, prevenció i sensibilitza-
ció social; i assessorament i suport a professio-
nals que intervenen en situacions de violència.
Garcilaso, 23-27 Tel. 93 243 37 10
De dilluns a divendres de 9 a 17 h.

• Servei d’atenció a nens i nenes que han patit violència
masclista (SAN): servei municipal d’atenció a nens
i nenes que han patit violència masclista. Ofereix
assessorament i suport a les famílies, amb aten-
ció als infants i a les seves mares o a les persones
que en tenen cura.

Àlaba, 61, 1r. Tel. 93 320 92 12/ 93 486 47 50
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. De
dilluns a dijous de 15 a 20 h.

•Servei d’atenció a homes per a la promoció de rela-
cions no violentes (SAH): servei municipal que ofe-
reix informació, assessorament i atenció als
homes que volen ser capaços d’establir relacions
sentimentals construïdes des de la no-violència,
el respecte i la igualtat.
Àlaba, 61, 1r.
Tel. 93 320 92 12 
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. De
dilluns a dijous de 15 a 20 h.

• Agència per a l’abordatge integral del treball sexual
(ABITS): servei municipal d’atenció integral
(informació, orientació social, sanitària, jurídi-
ca i laboral) i mediació per a dones treballado-
res sexuals. Aquest servei està for¬mat per un
equip multidisciplinar amb educado¬res, tre-
balladora social, psicòloga i agent de salut.
Passeig de Sant Joan, 75, 5è.
Tel. 900 722 200 (telèfon gratuït)
De dilluns a divendres de 10 a 18 h. 

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

L’Ajuntament de Barcelona compta amb una xarxa de serveis i recursos d’infor-
mació, assessorament i atenció per ajudar a les dones de la ciutat i lluitar contra
qualsevol forma de discriminació i violència. 
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Per què un Congrés de Dones?
La resposta l’ofereix el tema central del congrés: “Les
dones com a agents de transformació de la ciutat”.
Una idea que recull el reconeixement i la valoració de
les aportacions de les dones a la ciutat i la necessitat
de recuperar les seves experiències. Tot amb un
objectiu clar i potent: posar de manifest i considerar
l’important paper social i polític de les dones i situar-
les en el centre de les decisions, tant per atendre’n
les necessitats com per aprofitar el seu coneixement.

És precisament aquest coneixement acumulat per l’ús
quotidià de la ciutat que les dones són un sector de la
població capaç d’elaborar propostes i solucions imagi-
natives que facin front als nous reptes de Barcelona.
Entre aquets reptes figura la construcció de les línies
estratègiques de les futures polítiques de gènere de la
ciutat. Per això, el II Congrés de les Dones de Barcelo-
na plantejarà el model de ciutat que volem, al voltant
de quatre eixos temàtics: ciutadania, cultura, temps i
treballs, i espai públic i vida quotidiana. Aquests qua-
tre eixos es recolliran en el document Apunts per al
debat, encarregats a expertes en la matèria, que com-
binen la capacitat i el rigor amb el compromís, i estan
vinculades al moviment de dones de la ciutat.

En definitiva, el II Congrés de les Dones vol mobilit-
zar el major nombre possible de dones de Barcelo-

na per poder incloure la perspectiva de gènere en
totes les polítiques de la ciutat, i que quedai recolli-
da en el Pla municipal per a les dones 2011-2014. És

Les dones, al llarg de la història, han participat en la construcció, el man-
teniment i la transformació de la societat. Han col·laborat a definir acti-
vament el perfil i la personalitat de Barcelona. Ara ha arribat el moment
de fer balanç i noves propostes per la Barcelona que desitgen les dones:
el II Congrés de les Dones de Barcelona.

• Treballar per una ciutat de dones i homes
lliures on prevalguin la diversitat i la igual-
tat d'oportunitats. 

• Aconseguir que les dones s'incorporin a la
ciutat amb plens drets per fer una societat
veritablement democràtica i representativa.

• Fomentar i consolidar la participació i l'as-
sociacionisme de les dones.

• Fer visibles de cara enfora i enfortir el Con-
sell de les Dones de Barcelona i els consells
de dones dels districtes. 

• Construir les línies estratègiques de les
futures polítiques de gènere de la ciutat. 

Objectius

II Congrés de les 
Dones de Barcelona
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un espai de trobada del moviment de dones, el movi-
ment feminista i l'associacionisme de dones, però
també de les dones que no participen d'aquestes
organitzacions, però que des de la seva individualitat
volen contribuir a construir la ciutat del futur.

Els antecedents: deu anys enrere
El gener de 1999 es va celebrar el I Congrés de
les Dones de Barcelona: “La ciutat que les
dones volem”. Va néixer a proposta del
Consell de Dones de Barcelona i tenia com

a finalitat endegar un procés participatiu per definir
el model de ciutat que havia de donar resposta als
desitjos i les necessitats de totes les barcelonines. En
aquell primer Congrés es tenia el clar objectiu de
posar en valor la quotidianitat.

Han passat deu anys i és hora de fer balanç i cons-
truir noves línies de treball, tot valorant el paper cab-
dal que altres dones han exercit en la transformació
de la nostra ciutat. 

Inscriu-te al II Congrés. Una experiència partici-
pativa que DÓNA per a molt
Estan obertes les inscripcions, totalment gratuïtes,
per a totes les dones que vulgueu participar en
aquests II Congrés de les Dones de Barcelona. 

Inscripcions: www.bcn.cat/congresdones09. Hi tro-
bareu informació actualitzada i les propostes de par-
ticipació i inscripció. Places limitades.

Apunteu-vos-hi!!�

Divendres 16 d’octubre 
• 18.00 h: Benvinguda d’Elsa Blasco Riera, regi-

dora de Dones i Joventut; Jordi Hereu Boher,
alcalde de Barcelona i Bibiana Aído Almagro,
ministra d’Igualtat. 

•Conferència inaugural:Inés Alberdi Alonso,
directora d’UNIFEM (Fons de Desenvolupa-
ment de les Nacions Unides per a la Dona).

• 20.30 h: Homenatge a dones víctimes de la
violència masclista. Plataforma unitària contra
les violències de gènere. Actuació de les Dones
de Blanc.

• 22.00 h: Actuació musical a l’Auditori Fòrum.

Dissabte 17 d’octubre 
• Obertura de la sessió: Eulàlia Vintró Castells.

Modera: Milagros Pérez Oliva.
• 9.30 h: Presentació de 1999 + 10. Balanç de

deu anys de polítiques municipals de dones.
Intervencions de les regidores de l’Ajuntament
de Barcelona: Imma Moraleda Pérez, Maite
Fandos Payà, Glòria Martin Vivas, Elsa Blasco
Riera i Ester Capella Farré.

• 10.30 h: Evolució de les polítiques d’equitat de
gènere de Barcelona. Nous reptes i oportuni-
tats.Ponències de: Marina Subirats Martori,
Marisa Fernández Gálvez i Ruth Arcarons
Rabadà.

• 12 a 14 h: Debat dels quatre eixos temàtics:
Les dones com agents de transformació de la
ciutat de Barcelona

• 16 a 18 h: Presentació de les conclusions dels
debats 

• Cloenda: Marta Selva Masoliver, Institut Català de
les Dones; Imma Moraleda Pérez, Diputació de
Barcelona i Elsa Blasco Riera, Aj. de Barcelona.  

• 18 h: Festa final amb cercavila al Parc Fòrum.

Programa

Ester Capella Farré (ERC)
"Les dones serem les protagonistes del II
Congrés perquè, un cop finalitzat i igual
que després del primer, sabrem les actua-
cions que cal reforçar o millorar perquè
Barcelona sigui més equitativa, justa i ama-
ble amb les dones. Això permetrà construir
una ciutat per a tothom."

Maite Fandos Payà (CIU)
“Aquest II Congrés serà una oportunitat
per unir veus de dones de diferents sectors,
estils i procedències que diguin com voldrí-
em que fos la nostra ciutat. Una ciutat que
creiem que, pensada des de la perspectiva
de les dones, podria ser més pràctica, pro-
pera, segura, dinàmica i solidària.”

Imma Moraleda Pérez (PSC)
“Les dones fem xarxa perquè volem millorar
aquesta societat. Aprofitem aquest Congrés
per continuar mostrant els nostres sabers,
coneixements i experiències i oferir maneres
de construir, entre dones i homes, una socie-
tat més justa i equitativa i una Barcelona on
la igualtat sigui la vida quotidiana.”

Elsa Blasco Riera (ICV-EUiA)
“El Congrés és un espai de participació des
del qual ens farem ressó de les aspiracions,
desitjos i necessitats de les dones, creant
les condicions perquè les persones puguin
desenvolupar lliurament les seves capaci-
tats. Entre totes construirem les futures
polítiques de la ciutat. Barcelona és dona!”

Glòria Martin Vivas (PPC)
“El II Congrés ha de ser un fòrum d’inter-
canvi i aportació d’idees i experiències de
les dones que volen participar amb l’objec-
tiu de deixar la seva empremta i aconseguir
la igualtat real entre dones i homes i la veri-
table conciliació de la vida personal, fami-
liar i laboral.”
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Consells
de Dones

de districte
Els Consells de Dones dels districtes són òrgans de
participació. 

La clau d’aquests Consells està en la pro-
ximitat i en la descentralització territorial,
ja que integren les entitats de dones de
barri i de districte. 

Tenen un caràcter consultiu i de participa-
ció. Les seves funcions són elaborar infor-
mes, dictàmens o demandes, que poste-
riorment orienten les accions del Govern
Municipal. Els Consells de Dones dels Dis-
trictes tenen veu al Consell de Dones de
Ciutat, cadascun dels districtes escull una
representant al Consell de Ciutat �

Districte 1- Ciutat Vella
Pl Bonsuccés, 3, bxs 08001
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/ciutatvella

Districte 2 - Eixample
Aragó, 311, bxs 08009
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/eixample

Districte 3 - Sants-Montjuïc
Creu Coberta, 104, bxs 08014
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/sants-montjuic

Districte 4 - Les Corts
Pl Comas, 18, bxs 08028
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/lescorts

Districte 5 - Sarrià-Sant Gervasi
Pl Consell de la Vila, 7, bxs 08034
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Districte 6 - Gràcia
Pl Vila de Gràcia, 2 08012
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/gracia

Districte 7 - Horta-Guinardó
Rda Guinardó, 49, bxs 08024
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/horta-guinardo

Districte 8 - Nou Barris
Doctor Pi i Molist, 133, bxs 08042
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/noubarris
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• Acció Contra la Violència Domèstica
• ACDD Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
• ACTUA, Programa Actua Dona
• ADOMA 45, Associació de Dones Majors de 45 anys
• Alba, Lactància Materna
• AMAM, Asociación de Mujeres Antiablación de España
• Amical de Ravensbrück
• ARED. Associació per a la Reinserció de Dones
• Asociación de Mujeres E'waiaso Ipola
• Asociación de Mujeres Juristas Themis
• Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas
• Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen
• Asociación Nacimiento Feliz
• Associació Catalana de la Dona Caterina Albert i Paradís
• ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
• Associació Ca la Dona
• Associació Catalana de Dones Directives i Empresaries
• Associació Catalana de Dones Separades
• Associació Catalana de Llevadores
• Associació Catalana d'Empresàries i Executives
• Associació Cultural 35 - DRAC MÀGIC
• Associació de Dones Agredides Sexualment
• Associació de Dones Baha'is
• Associació de Dones Eco-feministes
• Associació de Dones Elisenda de Montcada
• Associació de Dones Emprenadores ODAME
• Associació de Dones Juristes
• Associació de Dones No Estàndards
• Associació de Dones Periodistes de Catalunya
• Associació de Famílies Monoparentals
• Associació de Secretàries Professionals
• Associació de Vídues de Barcelona
• Associació d'Esteticistes de Barcelona
• Associació Dona i Drets
• Associació Grup Alba
• Associació Independent de Dones de Catalunya
• Associació Institut Genus
• Associació promotora del Centre Cultura de Dones "Fran-

cesca Bonnemaison"
• Associació Salut i Família
• Associació Sociocultural per a la Igualtat entre Homes i

Dones 
• Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en

Cataluña (ATIMCA), área de la dona 
• CAPS. Programa Dona Salut i Qualitat de Vida
• CCOO. Secretaria de Dona del Barcelonès
• Centre d'Estudis de la Dona
• Círculo de Mujeres de Negocios
• Col·lectiu de Dones de l'Església
• Col·legi de Psicòlegs. Comissió de Psicologia de la Dona
• Comissió de Dones Advocades de l’ICAB
• Comissió per la Dona Gioconda Balli
• Consell Assessor de la Gent Gran de Gramanet
• Consell de la Joventut de Barcelona, Vocalia 
• Acció Contra la Violència Domèstica
• Consell Nacional de Dones d'Espanya
• Convergència per la Igualtat
• Creación Positiva
• CSP (Tècnica referent de Dona, Districte de Gràcia)
• Departament d'Antropologia. Antropologia i Gènere

• Dona Diàleg i Catalunya
• Dones amb Iniciativa
• Dones del 36
• Dones d'Esquerra Unida i Alternativa
• Dones per Dones
• Dones per Europa
• Dones per la Cultura
• Don-na Prisma Cultural
• Duoda, Centre de Recerca de Dones
• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) – Comissió de

Gènere
• ERC - Secretaria de la Dona
• Espais per la Igualtat
• Euro Vrai
• Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
• Federació de Dones per la Igualtat de Catalunya
• Federació de Sords de Catalunya, Comissió de la Dona
• Federació del PSC de Barcelona
• Federación de Entidades Peruanas en Cataluña (FEPER-

CAT), Comissió de la Dona 
• Foment Martinenc
• Fundació Ma. Aurèlia Capmany
• Fundació Salut i Comunitat
• GAM Donna Tutti
• gAmis, Grup d'Ajuda Mama i Salut
• GENERA – Associació en Defensa dels Drets de les Dones
• Gènere i Igualtat d´Oportunitats
• Grup de Dones Reporteres TV-CLOT
• Grup Dona i Presó
• Grup Treball per una Educació no Sexista Rosa 

Sensat
• Ibn Batuta, Espai Dona
• Institut Municipal d'Educació de Barcelona
• JSC - Barcelona
• Justicía i Pau, Comissió de Dones
• Les Grans
• Licit
• LLar de Mares de Barcelona
• Lobby de Dones
• Marxa Mundial
• Mei Al Hanan. Mujeres para una Educación Intercurtural
• Plataforma Unitària contra les violències de gènere
• SECPB - Sindicat d'Empleats de la Caixa
• Secretaria de la Dona. Federació de Col·lectiu d'Immigrants
• Seminari de Filosofia i Gènere
• Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad
• Sindicat CGT. Àrea de la Dona, Dones Llibertàries
• Sindicat USOC. Departament de la Dona
• Sindicat USTEC. Secretaria de la Dona
• Sindicato de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

(SECPB) – Secretaria de la dona
• SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
• TAMAIA. Dones Contra la Violència Familiar
• Teatre Dona
• Treball, Institucions i Gènere
• UDC. Unió de Dones d'Unió Democràtica de Catalunya
• UNAE. Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa

Barcelona i Província
• Xarxa de Dones de 50 i més
• Xarxa Feminista

Entitats que formen part 
del Consell de les 

Dones de Barcelona

Districte 9 - Sant Andreu
Pl Orfila, 1, bxs 08030
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/santandreu

Districte 10 - Sant Martí
Pl Valentí Almirall, 1, bxs 08018
Tel: 934027000 
www.bcn.cat/santmarti



donesdebcn

Portes més d’un any viatjant amb gires diverses: la del teu
disc “13 razones” i les gires “Mujer urbana” i “Latina urba-
na”. Com a artista reivindicativa que ets, què reivindiques
amb cadascuna d’elles? 
La gira de “13 razones” és la gira del meu disc i és purament
Arianna Puello, les altres dues gires són gires conjuntes. “Lati-
na urbana” és una gira de tres artistes urbanes per diversos
països llatinoamericans: Yka, DJ A Todo Color o DJ Delice,
segons els concerts, i jo. Ha estat patrocinada pel Centre de
Cultura Espanyola. Som tres dones que fan rap, canten o pun-
xen unides per reivindicar que les dones tenen un paper
important en la música urbana i donar suport a altres causes,
com ara la lluita contra el maltractament domèstic i a favor del
lliure consentiment de les dones a tenir relacions sexuals.
Aquests són temes que afecten les dones a Llatinomèrica i
també aquí, tot i que a diferents nivells. “Mujer Urbana” té una
finalitat semblant, hi ha breakers, una noia que pinta graffitis,
rappers… i està patrocinada per l’Instituto Cervantes. A Llati-
nomèrica hi ha molt de camí cap al desenvolupament, costa
més que les dones tinguin formació i donin un pas endavant
per exigir igualtat… Tot i que aquí també tenim problemes i
hem de fer accions per denunciar-los, per això hem fet una
gira i hem gravat un CD que es diu “Rimas en contra de la vio-
lencia de género” amb l’Instituto de la Mujer.

Ets una dona molt reivindicativa pel que fa a les causes pro-
dona, per què hi estàs tan implicada? 
D’una banda per decisió personal, però també és veritat que
les propostes em cauen, no les busco. Em sembla que m’im-
pliquen en projectes reivindicatius perquè d’alguna manera
sóc un bon exemple: sóc una dona immigrant, negra, lluitado-
ra, que ha hagut de guanyar-s’ho tot, i em veuen com una
representació de les dones lluitadores. I jo ho accepto molt
contenta, responc a aquesta mena de propostes perquè ho he
de fer com a dona que sóc.

Vas arribar a Catalunya amb vuit anys. Com va ser l’acollida?
Vaig arribar l’any 86, la meva mare ja vivia aquí. D’una banda
va ser dur, però de l’altra, no tant. En aquella època aquí hi
havia poques persones llatines i, a més, negres. És clar que he
viscut situacions racistes, però crec que hi ha hagut una evo-
lució molt gran, un abans i un després molt clar. M’he hagut

de buscar la vida com tothom i m’he hagut de guanyar el res-
pecte de la gent.

Et mous en un món, el del hip hop, que és majoritàriament
masculí. És dur fer-s’hi un lloc sent una dona?
Jo diria que és un món masculí, però no perquè sigui discri-
minatori per ell mateix, sinó perquè la música rap ve dels
carrers, reflecteix la societat i fins ara s’hi han mogut amb més
llibertat els homes. Les dones havien d’estar a casa, netejant i
cuidant dels nens. Si una dona passava molt de temps al
carrer, estava mal vista i li plovien les crítiques. Això ho he vis-
cut en la meva pell, no entenien què feia tant de temps al
carrer, però només m’estava divertint! Ara les coses han can-
viat, tot i que hi ha gent que té una mentalitat antiga, però cada
cop hi ha més dones als carrers, fent rap, pintant graffittis, fent
break dance…

Estàs casada i tens un fill petit. Com es concilia la vida pro-
fessional i la personal en el teu cas que passes molt de
temps de gira, fora de casa?
Gràcies al suport de la família, sobretot de la meva mare, la
meva sogra, el meu marit, i també dels amics. L’entorn és molt
important, perquè de vegades puc passar-me un mes fora de
casa i necessito que tinguin cura del meu fill, que té tres anys,
de la casa, de les factures…

Aviat marxes a Nova York a gravar un nou disc. Esperes que
això t’obri noves portes com a artista? Els Estats Units són el
cim per a tot MC?
És un somni que tinc des de sempre. Nova York és especial
perquè és un lloc mític per al tipus de música que faig i tam-
bé perquè hi tenen molt de pes la cultura llatina i també l’afro-
americana. M’hi estaré sis mesos per gravar un disc i molt
més. És una visita professional, però que anirà més enllà.
Aprofitaré per contactar amb diversos artistes i intentar crèixer
artísticament.

Aviat se celebrarà el II Congrés de les Dones de Barcelona,
què creus que representa una reunió com aquesta per a les
dones de la ciutat?
És un esdeveniment que donarà molt a parlar, una experiència que
crec que serà molt positiva i que donarà els seus fruits �

L’Ari va arribar a Catalunya procedent de la República Dominicana quan
només tenia vuit anys i ha sabut aprofitar aquesta multiculturalitat per
convertir-se en una de les artistes de música urbana més conegudes al
nostre país. És, a més, una dona compromesa i reivindicativa.

Arianna Puello

Em veuen com un exemple
de dona lluitadora


