
11 de desembre de 2018 

Consell de dones 
de Ciutat Vella 
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1. Punt informatiu  
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Mapa amb les entitats i grups feministes i 

de dones que treballen per la igualtat de 

gènere a la ciutat.  

Segons àmbit d’actuació, tipus d’acció i 

districte.  

 

Objectius:  

• Identificar, conèixer i visibilitzar les 

entitats i grups feministes i de dones de 

la ciutat.  

• Conèixer les característiques de les 

entitats i grups feministes, i com és la 

seva participació, interessos i aliances.  

• Facilitar aliances i promoció de la 

participació 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/

recursos-i-actualitat/mapa-dentitats-

feministes  

Mapa entitats feministes de Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/recursos-i-actualitat/mapa-dentitats-feministes
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1. Associació Dinamitzadora de la Xarxa Feminista 

2. Col·lectiu Punt 6 Societat Cooperativa Catalana 

Limitada 

3. Dones Amb Iniciativa 

4. Fundació L'Alternativa 

5. Ca la Dona 

6. RRomane Glasura - Veus Gitanes 

7. Associació Intercultural Diàlegs de Dona 

8. TAMAIA Viure Sense Violencia, S.C.C.L. 

9. Associació en Defensa dels Drets de les Dones 

en Situació d'Exclusió i Marginació Social 

(GENERA) 

10. Associació Salut i Família 

11. Federació Catalana de Famílies Monoparentals 

12. Fundació SURT. Fundació de Dones 

13. Creación Positiva 

14. Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de 

Catalunya 

15. Associació Dones Juristes 

16. Secretaria de la Dona - Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya 

17. El Lloc de la Dona - Germanes Oblates 

18. Fundació Escó - Esplai Escó 

19. Dona i Presó 

20. Anem per Feina. Coordinadora per la Inserció 

Sòciolaboral 

21. Associació Pares i Mares de Gais, Lesbianes, 

Bisexuals i Transsexuals 

22. Androna Cultura 

23. Col·lectiu de Dones Feministes Gatamaula 

24. Recursos d'Animació Intercultural RAI 

25. Associació Gogara 

26. laFede.cat - Organitzacions per a la justícia 

global 

27. Casa Iberoamericana de la Mujer 

28. Fundació Privada Indera 

29. Forn de Teatre Pa'tothom 

30. Centre de Cultura de les Dones Francesca 

Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison 

31. Plataforma Unitària Contra les Violències de 

Gènere 

32. Xarxa de Dones per la Salut 

33. SIDA STUDI 

34. Casal Lambda 

35. Llibreria Cómplices 

36. Llibreria Pròleg 

37. Associació de Dones Antimutilació d'Espanya 

38. Almena Cooperativa Feminista SCCL 

39. Associació Internacional de Solidaritat i 

Cooperació 

40. Marxa Mundial de les Dones 

41. Fundació Maria Aurèlia Capmany 

42. Cooperacció 

43. Centre Anàlisis i Programes Sanitaris 

44. Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans 

Audiovisuals 

45. Associació Cultural La Quinta Pata 

46. Àrea de Dona i Igualtat - Sindicat Unió General 

de Treballadors * Seu Catalunya 

47. Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
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Cicle de xerrades i debats al voltant de les mobilitzacions de dones a Barcelona i al 

districte durant 100 anys. Posar en valor i reflexionar sobre el paper de les dones com 

a motor de canvi de la nostra societat  

Amb historiadores i activistes vinculades a diferents moviments feministes.  

 

Del 17 d'octubre al 12 de desembre, 5 sessions 

 

Organitzat per la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella  

1918-2018: Un segle de vagues de dones 

Acompanyades de la instal·lació de 

diversos elements de senyalística en 

l’espai públic:  

• Casa de la Maternitat (carrer 

Ramalleres) 

• Bar i edicions LaSal (carrer Riereta)  

• Teresa Claramunt (carrer Aurora). 
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• 17 octubre:  “La vaga de dones de 1918”, amb Soledat Bengoechea i Mª Cruz Santos. 

  “Dones i poder: El cas d’Enriqueta Martí”, Elsa Plaza. 

• 31 octubre: “La dona en el món del treball a les fàbriques: de la indiana al         

  tèxtil” Isabel Segura. 

  “La revolució i ‘Mujeres Libres’” , Dolors Marín. 

• 14 novembre: “Treballadores contra el franquisme”, Nadia Varo. 

  “La Rambla serà feminista o no serà”, Montse Cervera. 

• 28 novembre: “Les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat Vella”, Eva 

  Fernández. 

  “El moviment feminista durant la transició democràtica”, Meritxell  

  Ferré. 

1918-2018: Un segle de vagues de dones 

12 de desembre a les 18:30 hores 

 

“Feminismes en el segle XXI i la 

situació del feminisme després 

de la vaga del 8 de març de 

2018” debat amb activistes i 

veïnes sobre el present i el futur 

dels feminismes.  
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2. Punts de debat 
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• Raval 

• Casc Antic 

• Gòtic  

• Barceloneta 
.  

Les taules de dones 
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Informació:  
 

 El projecte “Resist’Art: Raval Antimasclista” del 

Centre de Música i Escena Xamfrà, guanyador del 

XIII Premi 25 de novembre al millor projecte de 

conscienciació i rebuig ciutadà i col·lectiu contra 

les violències masclistes vers infants i 

adolescents.  

 

Valoració  

Activitats del 25 N 
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Elecció de representant al Consell de dones 

de Barcelona 

Comissió Plenària dos cops a l´any 

  

Comissió Permanent  prèvia presentació de candidatura i votació  

  

Grups de treball: oberts a totes les membres del Consell 

• Transversalitat de gènere 

• Violències masclistes  

• Territorialitat 

• LGTBI 
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3. Pla contra les 

violències masclistes 

a Ciutat Vella 



Una de cada cinc dones al món ha patit abusos sexuals en la infància, i una de 

cada tres dones ha patit violència física o sexual per part de la seva parella en 

algun moment de la seva vida (OMS).  

 

A Catalunya, un 51,3% de dones ha patit violència masclista (excloent 

comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida. I un 25,3% 

de les dones ha patit alguna agressió especialment greu.  

 

Fins a l’octubre de 2018, 6 dones han estat assassinades. 8 ho van ser al 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla contra les violències masclistes a CV  



• El 2016 un 6,8% de les barcelonines va patir assetjament o agressions 

sexuals a l’àmbit social o familiar 

 

• Un 37% de les dones de Barcelona ha patit alguna forma de VM per part 

de la seva parella o exparella al llarg de la vida. Un 8,6% el darrer any 

 

• Un 54,7% de dones ha patit alguna agressió masclista  (excloent 

comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida. 

13,8% el darrer any, 29,4% en el cas de les noies de 16 a 29 anys  

 

• 15,9% violència masclista a la infància, fins als 15 anys  

 

• El 31% de les barcelonines ha viscut fets de violència molt greus al llarg 

de la seva vida.  

 

 

 

Pla contra les violències masclistes a CV  



 



Dones ateses als PIAD (2016) 

Ciutat Vella Barcelona 

Taxa5 d'atenció general 6,1 3,6 

Taxa d'atenció per violència masclista 1,70 1,05 

5 Taxa: per cada 1.000 dones a partir dels 18 anys 
6Taxa d’atenció general: dones diferents ateses als PIAD amb qualsevol motiu 

 El Districte de Ciutat Vella quasi duplica la taxa d’atenció general de 

la ciutat i té una taxa d’atenció per violència masclista un 60% 

superior a la mitjana de la ciutat.  



Pla contra les Violències masclistes a Ciutat Vella 

• Contra les violències masclistes en sentit ampli:  
– Més enllà de la parella 

– Incloent la diversitat sexual i afectiva i la lluita contra la LGTBIfòbia 

– Visió interseccional : classe social, origen, edat, diversitat funcional...  

• Facilitar eines a entitats, agents comunitaris i serveis públics  

• Complementar serveis d’atenció des de la corresponsabilitat, 
la sensibilització i l’acompanyament  

• Pla de treball transversal , creant espais nous i aprofundint i 
reforçant les actuacions ja existents 

• Treballats en cooperació amb Direccions de Interculturalitat, 
Juventut, IMD, Salut, ...  
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Pla contra les Violències masclistes a Ciutat Vella 

Línies estratègiques :  
1. PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ:  

• Amb joves 

• Amb gent gran 

• En relació a l´abús sexual i el maltracte infantil 

• Amb dones en general 

2. FORMACIÓ: 
• Tècnics/es de primera línia 

• Circuit de violència 

• Educadors/es d’entitats 

3. AMBIT EDUCATIU: 

4. PROMOCIÓ: 

5. EQUIPAMENTS PUBLICS: Centres cívics i pistes esportives 

6-ESPAI PUBLIC: Festes majors, marxes exploratòries 

7-SASIR 
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4. Pla d’acció per la 

salut sexual i 

reproductiva a Ciutat 

Vella 



Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva 2017 
• Marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb la participació 

de diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat. 
• Perspectiva de drets humans  
• S’articula amb múltiples aliances utilitzant el conjunt d’actius de la 

societat 
• S’adreça especialment a les persones i grups vulnerables, atenent i 

respectant la diversitat funcional, cultural, afectiva i sexual, per edat, 
etc., i aborda les desigualtats en salut 

 
Àmbits: 
• Educatiu   
• Comunitari i familiar 
• Atenció integral 
• Salut pública  
• Comunicació 

Pla acció Salut Sexual i Reproductiva 



Posa l’accent en 

Prevenir 

Les infeccions de transmissió sexual 

L’embaràs no desitjat i el no planificat 

La violència sexual 



 Embaràs entre adolescents: el Raval duplica la mitjana de la ciutat 

– Les adolescents nascudes a països no desenvolupats major incidència 

– Les adolescents nascudes a Espanya tripliquen la mitjana de Barcelona 

 IVE entre adolescents (15-19 anys):  el Districte té una taxa un terç superior 
a la mitjana de la ciutat 

– Les nascudes a països no desenvolupats major incidència 

– Les nascudes a Espanya i a països de renda alta superen la mitjana 

 Les ITS es presenten amb una incidència molt superior a la mitjana de la 
ciutat. 

– Sífilis: triplica la mitjana de la ciutat 

– Gonorrea: multiplica per 3,5 la mitjana de la ciutat 

– VIH: multiplica per 2,5 la mitjana de la ciutat 

• Les dones amb VIH són 4 – 5 vegades més que la mitjana de la ciutat 

Idees clau sobre salut sexual i reproductiva a Ciutat Vella 



• Impulsat per Districte, Pla de barris Raval sud-Gòtic Sud, Agència 
de Salut Pública de Barcelona i Comissionat de salut 

• Diagnòstic de necessitats en matèria de salut sexual i 
reproductiva a Ciutat Vella 

• Entitats i serveis del Raval i el Gòtic (Procés de salut comunitària del 

Raval i grup motor de Salut als barris del Gòtic):  

– Propostes que responguin a necessitats detectades no cobertes 

– Innovació, llavors de nous projectes 

– Col·lectius vulnerables  

 

Procés elaboració  



• Educació afectivo sexual i sensibilització sobre drets sexuals i 
relacions igualitàries 

– Per a professionals de diferents àmbits 

– Per a la població i en particular col·lectius específics, en intervencions 
grupals / comunitàries 

• Dones de contextos culturals diversos 

• Infants i joves 

• Campanyes per a facilitar accés a mètodes anticonceptius, IVE i de 
prevenció i tractament ITS: sensibilització, detecció i 
acompanyament 

• Accions adreçades a espais d’oci  

 

 

 

 
 

 

Àmbits de treball 



1. Formació bàsica i específica de professionals i agents comunitaris 
sobre salut sexual i reproductiva i acompanyament 

2. Abordatge de les Infeccions de Transmissió Sexual 

3. Combatre les violències masclistes i la violència sexual i 
promoure la cultura dels drets i llibertats sexuals 

Línies d’intervenció 



Formació de professionals i agents 

• Per generar un marc comú sobre drets sexuals i reproductius i 
violències amb visió de gènere, intercultural, diversitats 
(funcional, sexual, generacional): 

 
• Formació bàsica comuna amb visió de gènere, interculturalitat i 

diversitat funcional, sexual i generacional 

 

• Formació i acompanyament per a professionals per àmbits 
• Diversitat funcional 

• Infants i adolescents  

• Joves 

• Dones  

• Gent Gran 

• ... 
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5. Torn obert de paraules 
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