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ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 5 d’abril de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 a 20.30 h. 
Lloc: Sala Ernest Lluch, Districte de Ciutat Vella 
 
Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Perez Castaño, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI 
 
 
Vicepresidenta  
Gemma Altell, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
 
Excusen la seva absència 
Maria Gas de Cid, directora d’Equitat Social i Salut 
Marta Cruells, Cap de Gabinet Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI 
Laia Forné Aguirre, Assessora de la Regidora Gala Pin 
Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña 
Mujeres Palante 
 
Entitat o associació 
Associació de Dones Juristes de Catalunya, Montse Salvador 
Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy i Montse Puig 
Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Blanca 
Padrós 
Asociació de Dones No Estàndards, Carme Riu 
Creación Positiva, Montse Pineda 
E’Waiso Ipola, Remei Sipi 
Associació Ca la Dona, Mercè Otero Vidal 
CCOO del Barcelonès, Raquel de Haro 
Dones Directives de l’Acció Social, Núria Viñas 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Silviane Dahan 
Federació d’Organitzacions de Gent gran, Dones i Família, M. Rosa Lunas  
Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, Rosa M. Fernàndez 
Unió General de Treballadors de Catalunya, Eva Gajardo 
Xarxa Catalana de Dones Directives i Empresàries, Núria Viñas 
 
Secretaria 
Mercè Fernandez Gesalí 
Núria Poch García 
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Altres representants del Consell 
Olga Arisó, tècnica del Programa de Dona 
Mercè Carreras i Solanas, a títol individual 
Rita Martínez (representant del Consell de Dones del Districte de Gràcia) 
Carme Pérez (representant del Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi) 
Roser Ponsatí i Capdevila (representant del Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi) 
Neus Pociello Cayuela (representant del Consell de Dones del Districte de l’Eixample) 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta dóna la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió.  

1. Salutació i benvinguda 

Excusa l’absència de Maria Gas, directora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, i de Marta 
Cruells, cap de gabinet de la regidora, i assenyala que compten amb la presència de l’Olga 
Arisó, en nom del Departament de Feminismes i LGTBI i amb la secretaria i la vicepresidenta. 

Indica que en la carpeta que se’ls ha facilitat, les assistents hi trobaran documentació que els 
facilitarà el seguiment de la reunió i subratlla que hi ha una còpia de la Gaseta Municipal de 
Barcelona que permetrà resoldre dubtes sobre el funcionament del Consell.  

Constata que s’han celebrat diverses reunions per a veure quins grups de treball es podrien 
crear en el marc del Consell, però troba interessant fer un debat per a parlar -ne durant la sessió 
que se celebra. A més, destaca que, segons la normativa, a la Permanent hi ha d’haver quinze 
dones que no participin a cap entitat, tot assenyalant que és una interpretació que genera 
dubtes i que voldria posar sobre la taula durant la reunió. Així mateix, fa saber que un altre 
objectiu de la trobada és confirmar la participació del Consell de Dones de Barcelona als 
diferents consells de l’Ajuntament. 

Aprofita per agrair formalment les propostes sorgides en el marc dels processos participatius 
del PAM i del PAD en relació amb qüestions de gènere, i diu que n’hi ha de molt interessants i, 
fins i tot, agosarades. Explica que s’han fet sis marxes exploratòries aprofitant el debat del PAM 
per valorar l’ús de l’espai públic i la mobilitat, i apunta que, a hores d’ara, ja s’han recollit més 
de mil propostes que el govern està valorant. Així mateix, agraeix la participació de diverses de 
les assistents en altres debats en el marc del PAM i PAD sobre cultura i gènere.  

2. Lectura d’excuses i aprovació, si escau, de l’acta anterior  

La secretària del Consell es disposa a llegir el llistat de persones que han excusat la seva 
absència, que són: Mujeres Palante i la Federación de Asociaciones Americanas en 
Cataluña.(la representant d’aquesta última entitat va arribar més tard)  

3. Constitució de la nova Permanent del Consell de les Dones de Barcelona (CDB)  
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La secretària del Consell informa que, seguidament, es constituirà la nova Permanent. Aclareix 
que dues de les entitats votades per formar de la permanent el darrer Plenari, Candela i Duoda, 
han fet saber que per càrregues laborals no podran assistir a les permanents, motiu pel qual la 
Secretaria, conjuntament amb la Núria Poch, han agafat les següents entitats més votades  al 
darrer Plenari, que són E’Waiso Ipola i Creación Positiva. 

Diu que amb aquest aclariment la Permanent ja queda constituïda amb vint -i-una entitats que 
s’aniran trobant seguint el calendari. 

La senyora Carme Pérez, en nom del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, pregunta com funcionen 
les delegacions de representants pels casos en què ella no pugui assistir a les reunions.  

La secretària respon que només cal que ho comuniqui a la Secretaria. 

4. Temes a tractar a proposta de les entitats i informació per part de les representants 
dels districtes de Barcelona: 

Estat actual i perspectives dels consells de les dones dels districtes  

La presidenta exposa que un dels reptes al qual fer front és la relació entre els consells de 
dones dels districtes i el Consell de Dones d’àmbit ciutat. Explica que el 10 de març va 
convocar vint entitats dels diversos districtes que formen part del Plenari per escollir -ne tres, ja 
que és el que preveu la normativa. Informa que es va fer un sorteig i van sortir escollides la  Sra. 
Neus Pociello de la  Fundació Aroa, per l’Eixample, la senyora Rita Martínez, veïna del districte 
de Gràcia, i la senyora Roser Ponsatí, del Grup Dones Fem. 

Considera important parlar de la relació amb el territori perquè creu que cal fer xarxa i treballar 
d’una forma compartida, amb l’opció de tenir projectes comuns que comptin amb el suport  
tècnic de l’Ajuntament. Mostra la seva voluntat perquè la relació amb e l territori no es 
converteixi simplement en un punt de l’ordre del dia on cada districte explica què fa, i creu que 
hi ha d’haver sintonia i coordinació amb el Consell de Ciutat.  

La senyora Neus Pociello Cayuela, en nom del Districte de l’Eixample, explica que en la reunió 
del 10 de març es va proposar constituir una taula territorial de treball conjunt entre districtes 
que seria una eina útil per posar el treball en comú. 

Apunta que en la mateixa reunió es van adonar que hi ha districtes on l’òrgan del consell de 
dones no es diu així, i proposa que s’unifiqui aquest nom a tots els territoris. 

Després, assenyala que una altra proposta que va sortir el 10 de març feia referència a la  
possible representativitat dels consells de dones dels districtes al Circuit Barcelona contra la 
violència masclista. 

Conclou que aquestes són les seves propostes centrals i diu que s’han començat a treballar 
una mica de forma totalment informal. 

La presidenta demana que aclareixi la proposta relativa a la denominació dels consells i 
recorda que a les Corts, districte del qual ella n’és regidora, no hi ha un consell de dones com a 
tal perquè no existeix en el cartipàs. Especifica que sí que hi ha una taula  de treball, però en 
ella no hi assisteixen obligatòriament els grups polítics, cosa que és diferent en els consells de 
dones, espais de caire més polític i de debat obert. A més, també diu que en el cas de Nou 
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Barris, que sí que té un consell en el cartipàs, es va decidir després d’un procés que es diria 
consell de feminismes. 

La senyora Pociello respon que la intenció no recau tant en el nom com en el fet de posar en 
valor la tasca que es fa en alguns districtes. 

La senyora Rita Martínez, en nom del Districte de Gràcia, diu que la idea de la proposta és que 
els diferents òrgans que treballen en els districtes tinguin estructures semblants.  

La senyora Olga Arisó, en nom del Departament de Feminismes i LGTBI, agraeix, com a 
tècnica municipal, les aportacions de la Comissió de Districtes. Explica que una de les seves 
funcions és donar suport a les tècniques de Dona dels districtes i apunta que elles també li han 
fet saber, des de fa temps, que és necessari avaluar de nou els consells de dones de cada 
districte. Diu que la intenció és potenciar la veu de cada consell i fomentar -ne la participació. 

Seguidament, recorda que en el mandat anterior alguns districtes van voler prescindir dels 
consells de dones, i assenyala que en el cas de les Corts això va portar a la creació d’una taula 
de treball que ha seguit funcionant com si fos un consell. També diu que en el cas de Nou 
Barris, amb el nou mandat, s’ha recuperat el consell, motiu pel qual mostra la seva satisfacció.  

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, pregunta si els acords 
que es prenen en el Consell són vinculants per a l’Ajuntament, i també demana quina vinculació 
tenen els acords i feines realitzats en els grups de treball per a la Regidoria.  

Després, apunta que des de la seva entitat mai no han sabut gaire bé què fan els consells de 
dones i proposa que es faci un petit programa de comunicació on s’expliqui què fan i es donin a 
conèixer. Creu que també caldria definir el públic i ofereix el coneixement de l’Associació de 
Dones Periodistes per a tirar endavant la seva proposta. 

La senyora Martínez respon que el Consell de Dones de Gràcia elabora informes i propostes, i 
informa que també organitza actuacions, diades commemoratives i avalua programes. Creu 
que l’ideal és compartir la informació i passar-se els arxius d’uns consells als altres. 

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, diu que la pregunta sobre la 
vinculació dels consells de dones és un clàssic des que es van formar l’any 1998, i aclareix que 
els consells són merament consultius. 

Respecte al comentari de l’Associació de Dones Periodistes, opina que aquesta és una altra 
qüestió que fa referència a la manera segons la qual circula la informació, i pensa que el que 
s’ha de fer és anar-la a buscar i no esperar que arribi. 

Pel que fa a la denominació dels consells, creu que no es tracta d’una qüestió neutra i es 
mostra partidària a anomenar-los a tots consells de dones perquè entén que, així, recull la 
tradició del feminisme segons la qual les protagonistes són les dones.  

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, creu que moltes vegades no es 
coneix la forma en què estan constituïts els consells, tant dels districtes com de Barcelona o de 
Catalunya, i considera que no es té clar el concepte de participació. En relació a això, opina 
que el fet que el Consell de Dones sigui consultiu també té un valor, ja que significa la 
possibilitat de crear informes i grups de treball, entre altres coses. 

Després, comenta que un aspecte molt important és la cultura de la participació dintre dels 
consells i es mostra esperançada perquè, en el marc de la Permanent, es pugui generar 
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aquesta cultura i s’aconsegueixi fer partícips els districtes. Opina que els consells tenen dues 
funcions, una de les quals és rebre el rendiment de comptes de les institucions, i creu que per 
aquest motiu, caldria establir alguna mena de regulació sobre la qüestió.  

Respecte a la segona funció, que és dur a terme grups de treball i elaborar informes, creu que 
es desaprofiten eines de l’Ajuntament com ara el Centre per a la Igualtat i Recursos per a les 
Dones (CIRD). Opina que s’haurien d’identificar els temes que no funcionen i resoldre’ls.  

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (abans denominat Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona) , 
comenta que té un problema amb la Secretaria relacionat amb la recepció i reenviament  de 
correus electrònics. Especifica que els correus que envia a les adreces de la Secretaria sempre 
retornen. 

La secretària respon que, actualment, tenen un problema amb les bases de dades però diu que 
ho estan solucionant amb el servei informàtic de l’Ajuntament 

La senyora Núria Poch, de la secretaria del Consell, matisa que a l’Ajuntament estan migrant 
tots els correus i que van començar per les adreces particulars i van seguir per les generals. 
Diu que estan intentant resoldre les disfuncions amb l’Institut Municipal d’Informàtica i demana 
disculpes pels problemes ocasionats. 

La senyora Padrós diu que a l’hora de rebre correus també té problemes perquè els rep en una 
adreça general del Col·legi que ella no gestiona, per la qual cosa demana que es resolgui  d’una 
altra manera el sistema d’enviament i recepció. 

 

5. Creació de grups de treball 

Seguidament, la senyora Padrós demana una explicació més acurada sobre el funcionament 
dels grups de treball i pregunta si funcionen per temàtiques o no.  

La secretària respon que hi ha un punt de l’ordre del dia específic per a tractar aquest tema.  

La presidenta conclou que es podria valorar que un dels grups de treball fos una comissió 
territorial a la qual, des de la Comissió Permanent, s’hi puguin fer propostes, i diu que es podria 
començar fent una diagnosi dels consells o grups de barri. Creu que, després, es podria fer un 
enllaç amb l’interès periodístic i manifesta que és interessant posar en valor les òptiques de 
treball dels diferents districtes. 

Respecte al caràcter vinculant del Consell, diu que tot i que sigui consultiu, l’important és tenir 
en compte que l’ànim del govern és treballar conjuntament amb el Consell, i assenyala , com a 
exemple, que el protocol de dol que s’ha treballat darrerament ha sortit com a mesura de 
govern. 

Pel que fa a que en alguns districtes hi hagi consells i en altres no, destaca que en el cas de les 
Corts, el grup de dones que el conformen ha fet molta feina en temes de memòria històrica i 
tenen una dinàmica molt particular que, en cas que es fes una diagnosi com ha proposat, es 
veuria reflectida amb evidència. Apunta que ella mateixa va anar a par lar amb el grup de treball 
per valorar si era necessari crear un consell i diu que la conclusió va ser que no era necessari 
perquè la dinàmica era de taula de treball. A més, diu que es va considerar que en el cas que 
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fos necessària la presència dels grups polítics, se’ls convidaria. Ara bé, creu que, si després de 
la diagnosi, el Consell decideix que és necessari que hi hagi un consell de dones al Districte de 
les Corts, ella mateixa ho defensarà. 

En darrer lloc, respecte a la denominació dels consells, creu que també s’hauria d’esperar a 
una diagnosi per veure què surt i què es vol. 

La senyora Roser Ponsatí, en nom del Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
mostra el seu acord amb la proposta de donar a conèixer què fan els consells, formulada per 
part de l’entitat de Dones Periodistes. 

Respecte a la denominació dels consells dels districtes, mostra el seu acord amb quedar -se en 
consell de dones. 

La presidenta aclareix que des de la Regidoria no es va impulsar el nom de consells dels 
feminismes i diu que, al seu parer, és molt més encertat dir dones que dona, perquè d’aquesta 
manera es reconeix la diversitat. 

La senyora Pociello creu que l’important és poder fer el procés transformador des de la 
Permanent perquè entén que és un espai de trobada que ha de permetre la diagnosi.  

La secretària conclou que un dels grups de treball serà la comissió territorial, que l’integraran 
les representants de tots els districtes, les que vénen al Plenari i altres, com per exemple les 
tècniques dels districtes. Matisa que aquesta comissió servirà per informar i compartir el 
coneixement sobre la tasca que es fa als districtes, i interrelacionar -se amb el Consell de 
Ciutat. Creu que, així, els projectes més importants podran tenir la força de tots els consells i 
entitats de dones que formen part del Consell. 

Demana la presència al grup de treball de l’Olga Arisó i diu que proposarà una data de trobada 
per a planificar i organitzar el funcionament del grup de treball.  

La presidenta reprèn la qüestió sobre el Circuit Barcelona contra la violència vers les dones i 
apunta que, actualment, s’està acabant l’avaluació del mateix. Constata que l’avaluació era un a 
petició molt reclamada, ja que, a nivell global, no se n’havia fet mai cap, i demana fer un debat 
per a presentar els resultats de la mateixa i, posteriorment, prendre les decisions que pertoquin. 

La senyora Montserrat Puig, en nom de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, 
demana quin treball o informe s’ha fet (en relació a l’abordatge de les violències masclistes?) i 
fa saber que el dia 25 del mes anterior, el grup de dones del Col·legi de l’Advocacia va celebrar 
un debat sobre l’abordatge dels masclismes a les xarxes conjuntament amb la seva entitat. 

La presidenta respon que, com s’ha comentat en diverses ocasions i plenaris, hi ha molts 
motius per tenir un grup específic de violències masclistes. Explica que es va presentar una 
mesura de govern amb un pressupost però que, com que els pressupostos encara no s’han 
aprovat, no s’ha pogut posar en marxa. Fa saber que quan s’aprovin els pressupostos ampliats, 
vol afegir altres línies d’actuació com ara l’atenció a la infància i l’adolescència, o la millora del 
Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA). Exposa que s’ha treballat internament amb els 
diferents serveis,  amb el SARA, el Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències (CMAU) i amb 
l’acolliment de llarga estada. També amb els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) , 
el Servei d’Atenció a Homes (SAH) i altres serveis de l’Ajuntament per treballar la mesura.  

Apunta que dins de la mesura també hi figurava l’elaboració del protocol de dol conjunta amb el 
moviment de dones i el moviment feminista de la ciutat, i opina que hi ha prou accions per 
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treballar-la durant quatre anys. Fa saber que, actualment, s’està estudiant com es farà el 
desenvolupament de la mateixa i especifica que hi ha diferents línies de comunicació. 
Concretament, diu que el novembre anterior es va fer la primera campanya, que s’anomena 
«Barcelona rebutja la violència masclista». 

Creu que també cal recordar que és hora de desplegar la Llei contra la violència masclista de 
Catalunya, ja que servirà per a desenvolupar actuacions en l’àmbit municipal. Amb tot, opina , 
com ja ha dit abans,  que les violències masclistes podria ser el tema d’un grup de treball. 

La senyora Rosa M. Fernández Sansa, en nom de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby 
Europeu de Dones, constata que amb la mesura de govern esmentada s’ha fet un estudi sobre 
la prostitució, el tràfic de dones i nens i nenes, i demana si han sortit propostes per treballar 
aquest tema. 

La presidenta respon que el tema del tràfic sí que ha entrat a la mesura i s’està desplegant. 
Especifica que s’han fet tres reunions a la taula tècnica contra el tràfic d’éssers humans amb 
finalitats d’explotació sexual a Barcelona i fa saber que, actualment, s’estan coordinant amb 
diverses institucions com ara cossos de seguretat, entitats especialitzades i la Fiscalia. 

Apunta que la taula no és un espai senzill perquè fins i tot hi ha tensions entre els diferents 
agents implicats, ja que, per exemple, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional tenen 
protocols d’actuació diferents respecte les víctimes. 

Aclareix que la prostitució no està dins la mesura perquè el govern entén que és un tema que 
s’ha de tractar d’una altra forma. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (abans denominat Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona) , 
explica que, després d’un debat en el si del seu col·legi professional, i malgrat la Comissió de 
Dones Advocades, demanava que es digués Col·legi d’Advocats i Advocades (o viceversa) de 
Barcelona, el Col·legi va optar finalment per utilitzar una terminologia neutra, per la qual cosa es 
diu Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Dit això, es mostra favorable al fet que tots els 
districtes comptin amb un consell de dones que s’anomeni igual (consell de dones) i tingui la 
mateixa estructura. 

Respecte a la prostitució, opina que, ja que és un tema rellevant, s’hauria de poder debatre en 
el marc del Consell, perquè considera que és un tema clarament de gènere. Pensa que el tema 
no pot restar silenciat i, a títol personal, es mostra favorable a castigar el client perquè opina 
que, per definició, prostitució és violència de gènere. 

En darrer lloc, demana què significa Regidoria de Cicle de Vida. 

La presidenta respon que, respecte a cicle de vida, es tracta d’un concepte que engloba les 
diferents edats i els passos per la vida de les persones, de manera que el troba més adequat 
que no centrar-se en joventut o gent gran, que considera que comporten uns estereotips que 
cal superar. Ara bé, informa que si cal repensar el nom, es farà. 

Pel que fa a la prostitució, destaca que l’Ajuntament no ha presentat cap full de ruta al respecte 
ni ha dit que la vulgui regularitzar. Matisa que el govern sí que s’ha pronunciat a favor de tenir 
un marc normatiu que respecti els drets de les dones, de totes. Considera que no cal fer un 
grup de treball al respecte en el marc de la Permanent perquè és un tema que sobrepassa, per 
la seva importància, aquest nivell de treball. 
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Demana a les assistentes que tinguin present que bona part de la informació que ha aparegut 
als mitjans de comunicació no és certa i diu que, quan l’Ajuntament tingui alguna cosa al 
respecte, ho anunciarà. 

La senyora Rosa M.Fernández creu que si la regidora diu que no s’ha de debatre un tema, no 
se l’ha de qüestionar. Ara bé, opina que, des del Consell, es podria proposar que l’Ajuntament 
es declarés a favor dels ajuntaments en contra del tràfic d’éssers humans i l’explotació sexual.  

Després, opina que la denominació de cicle de vida per a la Regidoria treu importància i dilueix 
el fet que les polítiques són per a les dones. 

La presidenta respon que es diu Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI. 

La senyora Rosa M.Fernández recorda que, durant un temps, es va aconseguir que les 
regidories de dones depenguessin directament de Presidència o Alcaldia, ja que s’entenien 
com unes regidories de treball transversal. Assenyala que, més tard, van entrar a formar part 
de les àrees de Benestar Social, cosa que troba inadequada, fins que, actualment, han passat 
a tractar-se conjuntament amb les qüestions de LGTBI. Creu que són temes diferents i que la 
manera d’enfocar el concepte ha canviat, i opina que no és el mateix parlar d’un consell de la 
dona que d’un consell de feminismes. 

La presidenta mostra el seu acord amb el fet que feminisme i dona no són el mateix concepte, i 
troba positiu que es generi aquest tipus de debat. 

Pel que fa a la declaració sobre el tràfic d’éssers humans, apunta que el motiu pel qual 
l’Ajuntament no l’ha signada és perquè té una postura molt clara envers la prostitució forçada, 
que entén com a violència. Fa saber que va intentar parlar amb el Partit dels Socialistes per a 
redactar una declaració en contra del tràfic. 

La secretària llista les diferents paraules demanades per part de les assistents i els demana 
que recordin la importància de decidir els grups de treball de la Permanent. Aclareix que només 
se’n poden formar quatre i que, un cop decidits, la Secretaria n’haurà d’informar a la resta 
d’entitats del Plenari per saber si alguna hi vol formar part. 

La presidenta afegeix que en els documents enviats a les assistents hi ha la mesura de govern 
de transversalitat de gènere, la qual ha portat a la creació de diferents òrgans a l’Ajuntament. 
Especifica que, gràcies a la mateixa, es va celebrar el Beiging+20 per reprendre tota 
l’estratègia del Gender Mainstreaming. Matisa que el desplegament d’aquesta estratègia 
afectarà les polítiques urbanes de mobilitat, de cultura i d’esports, i diu que està ubicada a la 
Primera Tinència, sota la direcció del senyor Gerardo Pisarello. També fa saber que a 
Recursos Humans s’ha creat un altre departament. 

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, opina que és interessant crear un 
grup de treball sobre els abordatges de les violències masclistes i diu que cal fer-ho des de la 
perspectiva de la prevenció i, també, en totes les manifestacions d’aquest tipus de violència, ja 
que a Barcelona passen moltes coses. 

Exposa la seva voluntat d’aportar tot el que sigui possible al grup de treball sobre abordatges i 
violències masclistes, fent el seguiment del que preveu la mesura de govern i prestant atenció 
al rendiment de comptes del govern. 

Respecte al tràfic d’éssers humans, recorda que està reconegut a la Llei catalana contra les 
violències masclistes . 
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Torna a parlar de la mesura de govern entrada en l’abordatge d eles violències masclistes i 
proposa que el grup de treball que en farà el seguiment s’encarregui d’assegurar que 
Barcelona compleix els estàndards del GREVIO, que és el grup de persones expertes que fa el 
seguiment del Conveni d’Istanbul contra la violència envers les dones.  

Pel que fa a la creació d’una comissió per al Pla de justícia de gènere i transversalitat, creu que 
cal afegir l’objectiu número cinc del desenvolupament sostenible  que va dictar l’Organització de 
les Nacions Unides l’any anterior, i opina que és un aspecte prou important per fer -ne un grup 
de treball que s’hi dediqui de manera exclusiva. Explica que tracta de la igualtat i que l’Objectiu 
proposa una sèrie d’indicadors per a mesurar-la. 

En darrer lloc, fa saber que la proposta de crear una comissió territorial li sembla molt 
encertada i es mostra disposada a col·laborar aportant la seva experiència en la Comissió 
Permanent del Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

La senyora Rita Martínez, en nom del Consell de Dones del Districte de Gràcia, proposa fer una 
declaració en nom del Consell que es posicioni en contra de l’opinió del senyor Félix de Azúa, 
acadèmic de la RAE. 

La secretària comenta que l’opinió del senyor Azúa ja va ser comentada molt críticament en un 
article de El País escrit per la Milagros Pérez Oliva. Informa que des de la Secretaria faran una 
proposta de Comunicat. L’Associació de Dones Periodistes proposa l’elaboració d’un 
Comunicat relatiu a les polítiques europees pel que fa a les persones refugiades.  

La senyora Sylviane Dahan, en nom de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de 
Barcelona, mostra la seva disposició a formar part del grup de treball sobre justícia de gènere 
perquè treballa des de la transversalitat, i manifesta la voluntat d’abordar el tema des d’un punt 
de vista molt social. Creu que el punt de partida és la feminització de la pobresa perqu è diu 
que, a partir d’aquí, es desenvolupen conseqüències en l’àmbit de la violència, la prostitució i 
altres aspectes que, arran de la crisi, s’han accentuat i fan difícils moltes situacions per a les 
dones. 

Opina que és important treballar en xarxa i valorar que cada dona té opinions diferents sobre 
diversos temes, com pot ser, per exemple, el de la prostitució. Creu que s’ha de poder parlar 
d’aquestes diferències i posar l’èmfasi en ajudar a construir una societat des del punt de vista 
de les dones. 

Pensa que cal ocupar-se dels problemes comuns de totes les dones, que són els problemes 
socials, i del fet que la pobresa sigui en clau femenina, i que després ja s’ocuparan d’altres 
qüestions com la de la prostitució. 

En darrer lloc, recorda que, a l’Ajuntament, el Grup Municipal de Ciutadans ha presentat una 
proposta sobre la prostitució que ha estat votada.... 

La secretària respon que, respecte a la feminització de la pobresa, hi ha la taula de la 
feminització de la pobresa i, també, un pla que desenvolupa tota una estratègia d’abordatge del 
tema. 

La presidenta considera que sí que es podria fer un grup de treball sobre la transversalitat i diu 
que hauria de fixar els temes que vol treballar. Així mateix, mostra el seu acord amb el fet que 
s’ha de poder parlar de la prostitució sent respectuosos amb les opinions de tothom.  
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La senyora Dahan apunta que la FAVB ha demanat que es faci un estudi sobre la prostitució, 
tal com s’ha fet a Suècia. 

La senyora Carme Pérez, en nom del Consell de Dones de Sarrià-Sant Gervasi, opina que cal 
crear un grup de treball sobre la igualtat entre dones i homes a les empreses, perquè troba que 
és un tema important que va relacionat amb la gestió del temps, els sous i la pobresa. Constata 
que es van fer plans d’igualtat per a les empreses però creu que, a hores d’ara, no són efectius 
perquè no es compleixen. A més, considera que amb un grup de treball així farien un favor a 
totes les dones que treballen al mercat laboral perquè se’ls donaria visibilitat. 

La senyora Pineda matisa que els indicadors als quals ha fet referència anteriorment sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible no estan definits, ja que s’han de treballar en l’àmbit 
local, i manifesta la voluntat de fer arribar la informació sobre el tema a les assistents. Opina 
que aquests indicadors són una bona oportunitat per establir mínims, i constata que també hi 
ha objectius relacionats amb la igualtat en l’àmbit laboral.  

La senyora Padrós pregunta què és el Pla de justícia de gènere.  

La senyora XX, en nom de XX (no s’ha recollit bé), creu que el grup de treball del qual estan 
parlant hauria de ser “transversalitat” i tractar tots els temes. Opina que és important treballar el 
tema de la igualtat a les empreses, però matisa que també hi afegiria l’accés als llocs de 
decisió i lideratge. 

La presidenta conclou que el Pla serà l’eina que tindrà l’Ajuntament per a treballar la 
transversalitat de manera àmplia, però diu que la part internacional anirà a banda.  

La senyora M. Rosa Lunas, en nom de la Federació d'Organitzacions de Gent Gran, Dones i 
Família, recorda que el nom habitual de la Regidoria (en l’anterior mandat) era de Dona i drets 
civils. Apunta que de la carta Europea de salvaguarda dels drets humans deriven els drets 
socials que estan aprovats tant en el Consell de Gent Gran de Catalunya, així com en el 
Consell de Dones de Catalunya i el Consell de Dones de Barcelona des de fa anys.  

Creu que la comissió territorial s’ha d’ampliar al territori internacional i demana que hi hagi 
transversalitat entre els consells que ha esmentat, les regidories i el Consell de Ciutat, que és el 
màxim òrgan de representació ciutadana de Barcelona. 

La presidenta aclareix que aquest tema s’ha tractat amb anterioritat i s’ha consensuat que cal 
treballar en coordinació amb els districtes. 

La senyora M. Rosa Lunas creu que una de les coses que s’han de coordinar és la Red 
Internacional de Mujeres de Metrópolis, que dirigeix la presidenta. Després, matisa que el més 
important per a ella és treballar en aquest ordre: barri, districte i Ajuntament. 

La presidenta respon que, de moment, començaran per posar en marxa els grups dels 
districtes elaborant una diagnosi en cadascun d’ells i, més endavant, ja es veurà com 
s’organitzaran en l’àmbit dels barris. 

Conclou aquest punt de l’ordre del dia constatant el consens per a fer un grup de treball 
territorial, un altre sobre violències i un altre sobre transversalitat.  

6. Participació a consells municipals i a altres espais 
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La presidenta passa al següent punt de l’ordre del dia en el qual es parla rà de la participació 
del Consell de Dones en els consells municipals de l’Ajuntament.  

La vicepresidenta assenyala el document PowerPoint on apareixen els diversos espais de 
participació del Consell a l’Ajuntament. Explica que a l’Ajuntament hi ha molts consells de 
participació i diu que la Secretaria ha fet una selecció d’aquells on el Consell de Dones ja hi té 
representació i aquells on creu que podria tenir -ne. Fa saber que en els espais on no hi ha 
representació cal escollir una persona que pugui representar el Consell de Dones. 

Afegeix que hi ha una sèrie de consells de participació on s’està estudiant la normativa per 
veure si s’hi pot anar o no, i diu que en funció del que surti, es triaran els que interessin al 
Consell de Dones. 

Constata que, actualment, el Consell té representació al Consell de Ciutat i al Consell de 
Prevenció i Seguretat, al qual assisteix la senyora Mercè Otero Vidal.  

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, confirma que vol seguir 
representant el Consell de Dones en el Consell de Prevenció i Seguretat. 

La vicepresidenta comenta que també caldria una representació en el Consell Municipal de 
l’Esport. La senyora Ponsati informa que ella ja hi és i acorda a anar-hi en nom del Consell de 
Dones. La secretària comunica que es crearà un grup de Dona i Esport dins d’aquest Consell.. 

La vicepresidenta informa que ella assisteix al Consell Municipal de Benestar Social.  

Respecte al Consell Municipal de LGTBI, es presenta i s’acorda la presència de Raquel de 
Haro, de CCOO. 

La senyora Carme Riu, en nom de Dones no Estàndars expressa la seva voluntat d’anar al 
Consell Municipal de Sostenibilitat i opina que s’hauria de dir Consell Municipal de Sostenibilitat 
i Accessibilitat. 

La senyora M. Rosa Lunas, en nom de la Federació d’Organitzacions de Gent Gran, Dones i 
Família, manifesta la seva intenció d’anar al Consell de l’Habitatge Social, del qual ja en forma 
part, en representació del Consell de Dones 

La vicepresidenta repassa els consells en els quals encara no se sap si  hi pot anar algú 
representant el Consell de Dones o no. 

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, manifesta la voluntat de participar en 
el Consell de Cooperació Internacional i demana quin és el procediment per establir les 
directrius de representació, perquè creu que és important distingir entre l’opinió personal i 
l’opinió que s’expressa en aquests òrgans en nom del Consell. A més, apunta que la seva 
entitat és membre del Consell Permanent de la Plataforma i treballa amb aspectes relacionat s 
amb l’ECOSOC i la CEDAW. 

Aprofita per comentar que li agradaria que el Consell fes un comunicat posicionant -se en contra 
de la deportació dels immigrants a Turquia, perquè és immoral i irrespectuós amb els drets 
humans. 

La secretària respon que primer han d’escollir les representants i, més endavant, ja parlarien 
d’aquest tema en una altra trobada. Respecte al comunicat en contra de la deportació 
d’immigrants, contesta que quedaran amb la senyora Pineda per a fer -lo. 



 

 
 

 
Àrea de Drets Socials 

Consell de les Dones de Barcelona 

 

 

12 

 

La vicepresidenta opina que les directrius de la representació és un tema prou important i diu 
que podria formar part de l’ordre del dia de la propera Permanent.  

La senyora Otero demana poder participar com a convidada al Consell Municipal Escolar.  

La vicepresidenta informa ella participa al Consell Nacional de Dones de Catalunya, i conclou 
que serà la representant del Consell de Dones. 

La senyora Olga Arisó, en nom del Departament de Feminismes i LGTBI, explica, en relació a 
comentaris anteriors,  que el nom de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI genera 
un recordatori del fet que les dones no són iguals ni en condicions de vida, ni en necessitats , ni 
en desigs, cosa que agraeix i troba justa, ja que pensa que cal treballar per a totes les dones, 
amb els matisos que tinguin i amb totes les orientacions possibles. 

7. Representació al Plenari del CDB de 15 dones que no pertanyin a cap entitat  

La vicepresidenta passa al següent punt de l’ordre del dia en el qual s’han d’escollir les quinze 
dones que formin part de la Permanent del Consell de Dones de Barcelona en nom propi. 
Informa que la senyora Mercè Carrera és l’única dona, que sabem en aquests moments, que 
fins ara formava part d’aquest grup i que vol seguir representant el Consell, i diu que la 
Secretaria ha fet una proposta amb un llistat de candidates. Anuncia a les assistentes que 
tenen fins el dia 13 de maig per proposar altres dones via correu electrònic.  

Seguidament, comenta que la llista proposada està composada per dones amb una certa 
rellevància en l’àmbit intel·lectual o altres àmbits de la vida. Recorda que, tal com estableix la 
normativa, les representants no poden estar vinculades a entitats que formin part del Consell.  

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, pregunta en  quin punt de la 
còpia de la normativa entregada a la carpeta hi ha la informació sobre aquestes quinze dones. 

La secretària explica que s’ha equivocat amb l’arxiu i ha posat una fotocòpia d’una normativa 
antiga i que, en breu, se’ls farà arribar la correcta.  

La senyora Olga Arisó, en nom del Departament de Feminismes i LGTBI, creu que, segons la 
normativa, el nombre de dones no ve fixat per la quantitat fixa de quinze sinó per un 
percentatge de dones respecte al total d’entitats del Plenari del Consell de Dones de 
Barcelona. 

La secretària respon que són quinze dones i anuncia que l’endemà enviarà la informació 
correcta per correu electrònic a totes les assistents. 

La presidenta esmenta que, a l’hora de proposar noms, s’han fixat amb persones com la 
Verena Stolcke, la Lourdes Beneria, la Dolores Julián o la Núria Vergés, i assenyala que en 
alguns casos és difícil desvincular-les de les entitats amb les quals han treballat, com per 
exemple passa amb la Verena Stolcke. Després, pregunta si és necessari que les dones que es 
proposin siguin molt reconegudes en els diferents àmbits o no. 

La secretària aclareix que aquest grup de quinze dones hauria de gaudir del vist i plau del 
Plenari (no serà fins novembre), i després, si elles volguessin, podrien formar part dels grups de 
treball. 
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La senyora M. Rosa Lunas, en nom de la Federació d'Organitzacions de Gent Gran, Dones i 
Família, demana a la Secretaria que faci arribar el document Barcelona respecte a Hàbitat3. 
Després, comenta que el termini que s’ha donat per a proposar candidates per aquestes quinze 
representants és curt si es volen fer propostes treballades en l’àmbit dels districtes.  

Respecte al document d’Hàbitat se li respon que és un tema propi del Consell de l’Habitatge 
Social i que ja se li farà arribar al ser ella la representant del Consell de les Dones a aquell 
Consell. 

Finalment, la secretària comunica que, com que s’han decidit moltes coses durant la sessió, 
properament enviarà a les assistents un document amb les resolucions més importants 
d’aquesta Permanent. 

8. Noves entitats per al CDB 

La secretària passa al darrer punt de l’ordre del dia, que fa referència als grups de dones que 
han demanat entrar al Consell. Comenta que en total són cinc grups i proposa que vinguin a la 
propera Permanent i es presenti cadascun durant cinc minuts. Explica que, a partir d’ara, com 
que el Plenari ja està constituït, les entitats que vulguin entrar en el Consell hauran de seguir 
aquest procediment, i diu que la normativa preveu que la presidenta decideixi si l’entitat entra a 
formar part del Consell o no. La presidenta matisa que ho farà amb el vistiplau de les entitats de 
la Permanent. 

La presidenta creu que és necessària la presentació de les entitats.  

La secretària conclou que es farà la presentació i que, amb anterioritat, enviarà un petit r esum a 
les entitats perquè coneguin les aspirants. 

9. Torn obert de paraules 

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, explica que en la sortida del 
darrer Plenari diverses companyes van comentar que seria necessari definir els límits del que 
és i no és una associació de dones. 

La secretària respon que ho faran. Seguidament, manifesta la voluntat de tenir un Consell de 
Dones que aculli el màxim d’entitats de dones de Barcelona que sigui possible, per la qual cosa 
demana a les assistents que, si coneixen alguna entitat que pensen que podria formar -ne part, 
ho comuniquin a la Secretaria, perquè es podria incorporar al Plenari.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.30 h.  

 

 

La secretària      Vistiplau 
La presidenta del Consell 

 


