
 

 
 
Consell de les Dones de Barcelona 

 

 1 

 

ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES DE BARCELONA 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 5 
Data: 13 de febrer de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.10 a 20.00 h 
Lloc: C. València 344, Espai 1, entresòl. 
 
Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Pérez Castaño, regidora de Cicle de Vida i Feminismes 
 
Vicepresidenta segona 
Gemma Altell, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
 
Entitats i associacions 
Associació Ca la Dona, Mercè Otero 
Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Marta Corcoy 
Associació Dones No Estàndards, Carme Riu  
Comissions Obreres del Barcelonès, Raquel de Haro  
Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
Blanca Padrós 
Creación Positiva, Montse Pineda 
E’Waiso Ipola, Remei Sipi 
Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña (FASAMCAT), Elisabeth  
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Sylviane Dahan 
Federació d’Organitzacions de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG), Maria Rosa 
Lunas  
La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Neus Oriol 
Mujeres Palante, Clara Romero  
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Eva Gajardo  
 
Representants dels districtes 
Consell de Dones del Districte de l’Eixample, Neus Pociello 
 
Entitats convidades  
Entrepobles (Àrea de Gènere), Montserrat Benito 
Centre dels Drets Humans Irídia (Àrea de Gènere), Nagore García i Cati Canyelles 
Gredi Dona (UB. Pedagogia), Trini Donoso  
 
Representants dels departaments municipals 
Cap del Departament de Transversalitat de Gènere, Sònia Ruiz 
 

Secretària 
Mercè Fernández 
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Suport al Consell  
Núria Poch 
 
Excusen la seva absència 
Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, Rosa M. Fernàndez 
Sansa  
Cap del Departament de Feminismes i LGTBI, Maria Gas  
 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Salutació i benvinguda 

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

Agraeix l’acollida que els ha ofert l’Àrea de Drets Socials, i es disculpa pel canvi de lloc 
a última hora a causa de les obres que es duen a terme a la seu del Districte de Ciutat 
Vella, on s’havia previst fer la reunió inicialment. 

Recorda que a les carpetes hi ha la informació que es tractarà a la sessió, i presenta 
els diferents punts de l’ordre del dia. 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

3. Lectura d’excuses i delegacions 

La secretària del Consell comunica que la Plataforma Catalana de Suport al Lobby 
Europeu de Dones ha excusat la seva absència. 

4. Petita presentació de tres grups que volen formar part del Plenari del Consell 
de les Dones de Barcelona (CDB): 

- Centre de Recerca dels Drets Humans Irídia (Àrea de Gènere) 
- Entrepobles (Àrea de Gènere) 
- GrediDona (UB. Pedagogia) 
  

La vicepresidenta assenyala que hi ha tres noves entitats que volen formar part del 
Plenari del Consell de les Dones de Barcelona i dóna la benvinguda a les seves 
representants.  

La secretària del Consell recorda que a les carpetes hi ha un resum sobre cada una 
d’aquestes entitats.  

La senyora Nagore García, en nom de l’Àrea de Gènere del Centre de Recerca dels 
Drets Humans Irídia, explica que són un centre de drets humans que es caracteritza 
per la intervenció directa en situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament 
de processos d’incidència política i social. Assenyala que l’Àrea de Gènere, en 
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concret, està composta per persones amb diferents perfils i té com a gran objectiu 
promoure una perspectiva de gènere interseccional per a la defensa dels drets 
humans. Manifesta que, en el marc d’aquest objectiu, treballen per la igualtat i la no 
discriminació. 

La senyora Cati Canyelles, en nom de l’Àrea de Gènere del Centre de Recerca dels 
Drets Humans Irídia, exposa les línies de treball: la incidència política i social per 
promoure la incorporació de la justícia de gènere i l’anàlisi interseccional en la defensa 
dels drets humans; la incidència en polítiques públiques en matèria de violències 
masclistes; el monitoratge de la garantia de l’accés a drets; el seguiment dels casos de 
violència masclista que es gestionen des del Servei d’Atenció i Denúncia davant 
situacions de violència institucional, que és una altra àrea d’Irídia, i l’aportació d’una 
perspectiva de gènere interseccional a les actuacions de l’entitat. 

Pel que fa a projectes concrets que duen a terme actualment, es refereix al 
monitoratge del procés judicial de la violència de gènere, sobretot l’exercida contra les 
parelles o exparelles, tot i que comencen a prestar atenció a altres tipus de violències 
masclistes. Assenyala que aquest projecte està subvencionat per l’Institut Català de 
les Dones.  

La senyora García afegeix que, en aquesta mateixa línia de treball sobre violències 
masclistes, van dur a terme amb altres dues entitats el projecte «Fem públic», una 
intervenció urbana al carrer per visibilitzar les violències masclistes a l’espai públic.  

D’altra banda, assenyala que, en la línia de transversalització de la perspectiva de 
gènere interseccional dins d’Irídia, actualment també treballen en el seguiment del 
projecte «Frontera sur», que porten a terme les àrees de Migracions i d’Espai Públic. 
Explica que el projecte, subvencionat per Justícia Global, consisteix a elaborar un 
informe, amb molt material visual, sobre la vulneració de drets a Ceuta i Melilla. 
Precisa que l’aportació de l’Àrea de Gènere en concret és incorporar la perspectiva de 
gènere en aquest informe. 

La senyora Montserrat Benito, en nom de la Comissió de Feminismes d’Entrepobles, 
afirma que l’entitat té una llarga trajectòria tant de cooperació internacional com 
d’incidència a l’Estat. Assenyala que el feminisme és un eix transversal alhora que 
específic de treball de l’entitat, i que moltes persones del nucli promotor de l’entitat 
procedeixen del món feminista. Manifesta que participen en espais feministes tant en 
l’àmbit internacional com en l’àmbit més local. Explica que els temes que tracten tenen 
a veure amb la sostenibilitat de la vida, l’equitat i la justícia social i, sobretot, amb el fet 
de situar al centre les persones i la vida del planeta. Destaca que actualment les 
principals línies de treball són la defensa dels drets humans i la denúncia de la política 
extractivista relacionada amb el model de desenvolupament occidental, que té 
impactes greus als països del sud i vulnera els drets de les comunitats.  

Explica que treballen en xarxa i amb aliances amb altres organitzacions. Afirma que la 
Comissió de Feminismes està bastant consolidada i és la que manté l’impuls feminista 
dins de l’organització. Assenyala que en el resum sobre l’entitat que hi ha a la carpeta 
es pot trobar l’enllaç a un document que descriu com enfoquen les seves causes 
feministes, relacionades amb la vida lliure de violències, amb la sostenibilitat de la vida 
i la contradicció existent entre el capital i la vida, i amb «els nostres cossos, les nostres 
identitats». 
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Exposa algunes de les activitats que fan. Destaca que el cinema i la producció de 
documentals són una eina de treball important per a l’entitat. Pel que fa a això, explica 
que ja han fet la tercera edició de «Dona’m cine», un concurs en línia de curtmetratges 
fets per dones i de temàtica feminista, i que el dia 3 de març es farà l’acte de lliurament 
de premis. D’altra banda, explica que han participat en el documental titulat Papil·loma. 
Les dones hem de decidir, un treball d’investigació periodístic que posa en qüestió 
l’eficàcia de la vacuna del papil·loma i parla dels seus efectes secundaris. Assenyala 
que, arran d’aquest documental, estan fent activitats i xerrades entorn d’aquest tema 
en diferents barris. Explica que, per exemple, el proper 17 de febrer faran un acte a 
Nou Barris, convocat per la Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya, en el qual 
participarà la senyora Teresa Forcades.  

A més, manifesta que aquest any treballen en un projecte anomenat «Ciutats vivibles 
des de la diversitat que les habita», que es va presentar a l’Ajuntament de Barcelona i 
que es fa en col·laboració amb altres entitats. Explica que, en el marc d’aquest 
projecte, duen a terme tota una sèrie de treballs amb algunes entitats de barri, han 
creat un web i una publicació, recullen documentació i fan alguns seminaris amb grups 
feministes. 

La senyora Triny Donoso, en nom de GrediDona, assenyala que són un grup de 
recerca de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu 
l’anàlisi de la realitat i l’elaboració d’intervencions socioeducatives per transformar 
aquesta realitat. En aquest sentit, destaca que sempre han intentat establir un pont 
entre l’activitat acadèmica i el compromís social. Afirma que, per exemple, les 
Jornades GrediDona són sobretot unes jornades d’intervenció socioeducativa. A més, 
explica que hi ha persones del grup que es dediquen a tasques de difusió.  

Afirma que tenen molta recerca sobre el tema de la violència, i que darrerament han 
treballat molt les violències de gènere 2.0 i els neomasclismes als espais virtuals. 
Explica que també han fet una recerca sobre com introduir la perspectiva de gènere en 
la docència universitària, que és un aspecte que també treballen des de fa anys. 

La secretària afegeix que la senyora Donoso va participar en el grup motor que va 
iniciar el projecte de la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació, 
com a experta en temes de violència i intervenció social. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, 
pregunta a la senyora Donoso pels resultats de l’estudi sobre com introduir la 
perspectiva de gènere en la docència. 

La senyora Donoso explica que van fer una diagnosi de la situació mitjançant 
entrevistes i grups de discussió, i que a partir d’aquest treball i la teoria existent van 
crear un instrument. Afirma, però, que només van arribar a fer una prova pilot amb 
poques persones. Assenyala que la universitat està una mica aïllada de la societat i 
que això fa que, per exemple, conceptes tan coneguts com gènere i sexe encara es 
confonguin en aquest àmbit i que hi hagi reticències a imposar una docència amb 
perspectiva de gènere. Manifesta que, tanmateix, és més fàcil introduir aquests 
aspectes en les ciències socials i humanístiques que en les ciències experimentals. 

La secretària dóna la benvinguda a totes tres entitats al Plenari del Consell de les 
Dones. Els explica que, si així ho desitgen,  es poden inscriure en els grups de treball. 
Assenyala que els dos grups de treball que tenen una activitat més intensa són el de 
Violències Masclistes i el de Transversalitat de Gènere, i que n’hi ha un altre de 
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Territorial, orientat als consells de districte, les tècniques de districte i les conselleres 
de Feminismes i LGTBI. Afirma, però, que les entitats també poden proposar la creació 
de nous grups. 

Recorda les dates de les properes trobades dels grups de treball: reunió del grup de 
Transversalitat de Gènere el 15 de febrer, a les 17.00 hores, en la qual es parlarà de 
comunicació inclusiva; i reunió del grup de Violències Masclistes el 21 de febrer, a les 
18.00 hores, en la qual es parlarà de l’avaluació sobre el funcionament del Circuit 
Barcelona contra la Violència Masclista. Indica que la coordinadora del grup de 
Transversalitat de Gènere és la senyora Marta Corcoy, de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya, i que les coordinadores del grup de Violències Masclistes 
són la senyora Neus Pociello, de la Fundació Aroa, i la senyora Montse Pineda, de 
Creación Positiva.  

 

5. Informació per part de la presidència (torn de paraules)  

La presidenta assenyala que ja han incorporat com a pràctica habitual enviar un 
dossier informatiu actualitzat sobre l’acció de govern, en el qual es destaquen les 
noves accions i mesures i es fa el seguiment d’altres ja iniciades i que es mantindran 
durant tot el mandat, com la millora dels serveis d’abordatge de la violència masclista, 
en el marc de la mesura de govern sobre aquest tema.  

Recorda que en l’última reunió de la Permanent es va tractar el tema del procés 
d’internalització de la gestió dels PIAD i del SARA. Explica que ha estat un procés 
complicat i que es van trobar, fins i tot, que els estàndards de qualitat havien baixat en 
el primer mes i mig, principalment a causa de les dificultats de l’Ajuntament per 
reposar les baixes de recursos humans. Afirma que, en el cas dels PIAD, això s’ha 
resolt amb personal de les borses de treball, i que actualment hi ha tres persones que 
donen suport a aquests punts de manera itinerant. Assenyala que també s’ha ampliat 
el nombre de treballadores del SARA només per cobrir les baixes de personal. D’altra 
banda, explica que s’ha acordat amb les treballadores dels PIAD i del SARA que 
disposin d’un servei municipal de suport psicològic, al qual també hi tenen accés 
treballadors i treballadores d’altres àrees municipals.  

Indica que encara no tenen el calendari d’ampliació del servei, però que durant el 2017 
creixerà considerablement. En relació amb això, explica que s’han adonat que primer 
cal estabilitzar el servei amb els estàndards de qualitat i endegar després noves 
accions, com ara la part més referida a l’acció comunitària dels PIAD o altres aspectes 
previstos en la Mesura de Govern. 

Destaca que, per primera vegaM, els resultats de la qual es presentaran en la trobada 
del grup de treball de Violències Masclistes el proper 21 de febrer. Explica que el que 
es detecta majoritàriament són agressions físiques en l’àmbit de la parella i l’exparella, 
mentre que la detecció en altres àmbits, com el laboral i el sexual, encara és molt 
baixa. Assenyala que també s’ha analitzat quines mancances hi ha respecte a la 
coordinació entre els diferents serveis de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Salut, que són les dues institucions directament implicades en el Circuit.  

Explica que també s’ha detectat la manca d’un lideratge polític que estableixi les 
prioritats, tenint en compte que el Circuit s’ha basat fins ara en una tasca molt tècnica 
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voluntària. En relació amb això, afirma que es farà una taula institucional, presidida per 
l’alcaldessa de Barcelona, de la qual sortirà un mandat polític. Destaca que també s’hi 
destinaran més recursos, de manera que hi haurà recursos humans exclusivament 
dedicats a la coordinació del Circuit, així com un reconeixement de les persones que 
treballen en aquest àmbit, a diferència del que succeeix actualment. Assenyala que un 
altre aspecte que s’ha abordat és com reconèixer i aprofitar tota la feina que fan les 
entitats.  

Afirma que ja s’està començant a configurar la Unitat contra el Tràfic d’Éssers Humans 
de l’Ajuntament. Explica que ja s’hi ha incorporat una professional especialitzada en 
suport social i s’ha començat a treballar en l’acompliment dels objectius encomanats. 
Precisa que la referent és la senyora Verónica Giménez, que fins ara treballava a 
l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual. A més, indica que aquesta 
setmana es tornarà a reunir la Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers 
Humans, composta per entitats especialitzades, fiscalia, judicatura, cossos policials i 
diferents serveis. Assenyala que, en el marc d’aquesta taula, s’iniciarà també una 
subcomissió per tractar la problemàtica de les persones menors que són víctimes de 
tràfic i que requereixen circuits específics. D’altra banda, explica que es treballa en la 
creació d’una eina conjunta de detecció de persones en situació de tràfic, i s’ha 
encarregat un estudi per crear un sistema d’indicadors comuns per a tots els agents 
implicats. 

Recorda que el setembre del 2016 es va aprovar el Protocol de Dol de ciutat contra les 
violències masclistes, que es va activar per primera vegada el desembre del 2016 
arran de l’assassinat d’una dona al districte de les Corts. Assenyala que això va 
suposar una experiència d’aprenentatge intern per a la institució, que va convocar el 
gabinet de crisi, va oferir suport psicològic a la família i va dur a terme tota una sèrie 
d’actuacions més externes, com fer una nota de condol a la família, penjar un llaç 
negre a la façana de l’Ajuntament, convocar una concentració a la plaça Sant Jaume, 
o emetre un comunicat de premsa. 

Destaca que s’està avançant en l’elaboració d’una mesura de govern sobre la 
democratització de les cures, i que esperen tenir aquesta mesura més treballada i 
consensuada per les diferents àrees al mes de març. Afirma que està sent un gran 
repte sortir del marc de la dependència i començar a parlar de democratització de les 
cures dins de l’àmbit tant públic com privat. 

Pel que fa a les accions de promoció dels drets de les dones, esmenta el Premi Joves 
Creadores, la Guia que es presentarà demà sobre la transversalització de gènere dins 
de les entitats socials, el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i 
eradicació de la violència masclista, i el Premi 8 de Març per a projectes de dones 
creadores. Destaca que s’han presentat 39 participants a aquest darrer premi, cosa 
que remarca que és un indicador de la manca d’espais per a dones creadores. Explica 
que també s’està preparant un concert de grups de dones a Nou Barris per a l’11 de 
març, que estarà molt orientat a un públic jove. Opina que és positiu portar el 
feminisme a nous llocs de la ciutat i a perfils poc familiaritzats amb determinats 
discursos. 

Recorda que el proper 3 de març tindrà lloc la I Jornada de l’Estratègia Compartida de 
Salut Sexual i Reproductiva, amb el lema «Garantim drets i concretem respostes». 
Explica que s’hi tractaran els àmbits educatiu, comunitari i familiar, de l’atenció, de la 
salut pública i de la comunicació, i que es presentarà també una campanya sobre 
educació, anticoncepció i avortament, que es treballa conjuntament amb Salut. 
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En l’àmbit de la transversalitat de gènere, recorda que el Pla per la justícia de gènere i 
l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat tiren endavant. D’altra 
banda, explica que estan treballant la incorporació de referents de transversalitat de 
gènere als districtes amb el grup de recerca Antígona. Es refereix també a la formació 
en igualtat de gènere, a la jornada d’avaluació del primer pressupost amb perspectiva 
de gènere, a la participació en una jornada a Brussel·les per compartir pràctiques de 
transversalització, i a l’actualització del nou Protocol per a la prevenció, la detecció, 
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, en el marc del Pla d’igualtat 
d’oportunitats de l’Ajuntament. Manifesta que esperen que aquesta eina interna de 
Recursos Humans estigui enllestida al març.  

Assenyala que també treballen per transversalitzar la mirada de gènere en el Pla de 
barris, i que al barri de la Marina en concret es van fer unes marxes exploratòries, 
arran de les quals s’ha reservat un pressupost específic per fer els canvis urbanístics 
necessaris per donar resposta a les situacions detectades per les dones que hi van 
participar. 

La senyora Sònia Ruiz, cap del Departament de Transversalitat de Gènere, explica 
que estan tancant les actuacions del 2016 de l’Estratègia contra la Feminització de la 
Pobresa i la Precarietat amb les persones responsables tècniques de l’Ajuntament, i 
que ja estan preparant la convocatòria de la taula per a aquest trimestre. 

Respecte als objectius de gènere en la normativa municipal i els plans, recorda que 
una de les missions que tenen és la realització d’informes d’impacte de gènere 
preceptius de tota la normativa de l’Ajuntament. Assenyala que el dossier recull tota la 
normativa en què s’ha basat aquests informes des del novembre passat, així com els 
plans en què també s’ha incorporat la perspectiva de gènere, com el Pla pel Dret a 
l’Habitatge i els avantprojectes dels plans de barris. 

Explica que continuen fent cursos de formació en igualtat de gènere per al personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’oferta formativa de la institució, i que estan 
molt contentes de la bona valoració que tenen. 

Manifesta que, un cop aprovada la Guia de contractació pública social, es treballa en 
el procés de seguiment de les clàusules de gènere a partir de la seva propera 
aprovació en un decret. A més, afirma que oferiran assessorament i suport a totes les 
empreses que ho necessitin. 

Pel que fa a comunicació inclusiva, explica que participen en una taula municipal sobre 
publicitat que lidera la Direcció de Comunicació per aportar-hi la perspectiva de 
gènere. A més, destaca que comptaran amb la directora de Comunicació de 
l’Ajuntament en la propera reunió del grup de treball de Transversalitat de Gènere. 

Explica que han començat un estudi amb la doctora Alba Alonso per intentar que 
l’estratègia de transversalitat de gènere sigui molt més participativa, de manera que les 
entitats de dones i el moviment feminista de la ciutat participin en l’elaboració 
d’aquesta perspectiva. 

Pel que fa a l’àmbit d’ecologia, espai urbà i mobilitat, afirma que estan participant en 
l’elaboració d’una mesura de govern sobre urbanisme i gènere, així com en la 
ponència de l’Ajuntament d’innovació d’elements urbans, per tal d’aportar-hi la visió de 
gènere. 
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Finalment, explica que duen a terme un projecte d’anàlisi de les dinàmiques que es 
produeixen als patis escolars des de la perspectiva de gènere, i que ja han presentat 
els informes d’aquesta anàlisi a tres escoles. 

La secretària del Consell recorda que el dossier conté enllaços per obtenir més 
informació sobre tot el que s’ha explicat.  

La senyora Maria Rosa Lunas, en nom de la Federació d’Organitzacions de Gent 
Gran, Dones i Família (FOCAGG), explica que forma part del grup de treball sobre 
desigualtats del Consell de Ciutat, i pregunta si hi ha alguna representant del Consell 
de les Dones en el Consell de Ciutat. 

La vicepresidenta afirma que ella en forma part en representació del Consell de les 
Dones. A més, explica que s’està fent un treball conjunt entre el Consell Municipal de 
Benestar Social i el Consell de Ciutat, i els han fet una demanda específica per aplicar-
hi la perspectiva de gènere. 

La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació Dones No Estàndards, pregunta si el 
grup de treball sobre desigualtats inclou les desigualtats per raó de discapacitat. 

La senyora Lunas respon que s’hi tracten tot tipus de desigualtats. 

D’altra banda, explica que intenten crear una comissió de treball sobre dona i salut 
mental, tal com ja s’ha fet a l’Institut Català de les Dones. Assenyala que, després de 
la campanya «La salut mental és cosa de tots», s’ha creat una associació de familiars 
d’afectats per trastorns greus de conducta derivats de trastorns mentals i addiccions. 
En relació amb això, parla de les agressions a les mares i a les àvies per part dels 
fills/es i els néts/es amb trastorns de conducta greus, i de la falta de transversalitat que 
hi ha entre els diferents departaments implicats (Serveis Socials, Sanitat, Governació i 
Justícia).  

La senyora Riu explica que dins del Consell de Ciutat estan representats tots els 
consells de l’Ajuntament, però que, atès que l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat no té un consell, no hi està representat. 

La secretària assenyala que hi ha entitats. 

La senyora Riu afirma que no tothom se sent identificat amb aquestes entitats, i opina 
que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat hauria de ser-hi com a 
representació de l’Ajuntament en aquest àmbit. Explica que sap que hi ha un problema 
de normativa, però que van demanar ser-hi acollides almenys com a membres 
convidades. 

La secretària afirma que suposa que no s’hi faran canvis fins a la renovació que es 
durà a terme al mes de juny, però que incidiran en aquesta qüestió. Manifesta que 
consultaran al Consell de Ciutat si hi ha representació municipal en la Comissió de 
Desigualtats i que enviarà la resposta a totes les persones de la Permanent. 

 

La vicepresidenta explica que forma part del grup impulsor de les Normes Reguladores 
de la Participació Ciutadana en representació del Consell de les Dones, i que intenta 
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assegurar-hi la perspectiva de gènere. Assenyala que pot comentar aquesta qüestió, 
tot i que entén que pertany a un àmbit més ampli. 

La senyora Eva Gajardo, en nom de la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT), felicita el Consell de les Dones per la tasca que fa, i pregunta si la Guia de 
contractació pública social s’ha fet de manera participada. 

La senyora Ruiz respon que hi han participat sindicats com la UGT i CCOO, el sector 
empresarial i associacions de dones. Remarca, però, que només és una guia i que 
s’està preparant el decret sobre aquesta qüestió. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, explica que avui ha llegit un article d’opinió a La 
Vanguardia titulat «Crítica a la perspectiva de gènere», en el qual es diu que les 
anàlisis que es fan amb perspectiva de gènere són una manipulació de la realitat. 
Opina que s’hauria de fer alguna cosa davant la difusió d’aquest tipus de pensaments, 
ja que dubta que un diari com La Vanguardia publiqués un article negacionista sobre 
realitats com l’holocaust o el racisme.  

La secretària diu que demà enviarà l’article a totes les membres de la Permanent. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, assenyala 
que es pot demanar una rèplica com a Consell de les Dones de Barcelona. Pregunta 
qui ha escrit l’article. 

La senyora Padrós respon que el senyor Josep Miró i Ardèvol. 

La presidenta llegeix un fragment de l’article: «La ideologia de gènere significa la 
destrucció de la nostra civilització [...] destrueixen els fonaments de la naturalesa, la 
seva comprensió antropològica, la seva manifestació cultural, i amb això les 
institucions socials que, com la família, són necessàries per a la nostra vida comuna.»  

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, recorda que ja fa temps que 
va parlar de la possibilitat de fer denúncies a la Fiscalia davant de tot allò que es pugui 
considerar un atac relacionat amb delictes d’odi. Assenyala que és una eina que no 
utilitzen i que creu que en aquest cas hi ha prou base per fer una denúncia. A més, 
opina que, en general, caldria disposar d’un protocol per actuar davant d’aquest tipus 
de situacions com a Consell de les Dones de Barcelona o, si escau, com a 
Ajuntament. 

D’altra banda, opina que el Consell de les Dones de Barcelona hauria de fer un 
seguiment, no només tècnic sinó també polític, de la Llei catalana d’igualtat efectiva de 
dones i homes, i exigir-ne una rendició de comptes. 

La senyora Ruiz explica que, des del Departament de Transversalitat de Gènere, 
apliquen els articles de la llei que fan referència a l’Ajuntament de Barcelona.  

La senyora Pineda demana que es doni visibilitat a aquesta llei perquè és una eina 
política que pot resultar útil. 

La senyora Mercè Otero, en nom de l’Associació Ca la Dona, recorda que en l’última 
reunió de la Permanent ja va dir que calia tenir en compte aquesta llei i va fer 
referència als articles que va anul·lar el Tribunal Constitucional. 



 

 
 
Consell de les Dones de Barcelona 

 

 10 

D’altra banda, recorda que avui és l’últim dia per presentar al·legacions a l’Observatori 
de la Igualtat de Gènere que preveu la Llei catalana d’igualtat efectiva de dones i 
homes. Explica que s’ha fixat en la composició d’aquest observatori i només hi ha cinc 
dones del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, mentre que la resta de 
membres són col·legis professionals i consells del mateix Govern. Remarca que, per 
exemple, no hi és el Consell de les Dones de Barcelona. 

La senyora Corcoy recorda que la senyora Teresa M. Pitarch va dir que volia fer un 
observatori d’observatoris i reduir, així, la dispersió d’observatoris que hi ha 
actualment. Explica que a ella li va semblar una cosa molt complicada i li fa l’efecte 
que serà un observatori més. 

La senyora Pineda afirma que no serà un observatori més, ja que s’ocuparà de fer el 
seguiment i crear els indicadors relatius a aquest àmbit, i determinarà les 
contractacions. 

La senyora Otero explica que ha enviat una nota a títol personal per remarcar el 
desequilibri que hi ha en la composició d’aquest observatori.  

Precisa que el que proposa és tenir més presència en la llei i donar-li més visibilitat, i 
expressar la preocupació del Consell de les Dones de Barcelona per la poca implicació 
de les entitats en tot el procés. 

La regidora pregunta a les assistents si volen que vingui algú de la Generalitat a parlar 
de tot això. 

La senyora Otero opina que, en primer lloc, cal decidir i tenir clar quina és la relació del 
Consell de les Dones de Barcelona amb el Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya. 

La secretària assenyala que no hi ha cap vincle, tret que hi ha una representant del 
Consell de les Dones de Barcelona en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya. 

Convida totes les membres de la Permanent a reflexionar una mica més sobre aquesta 
qüestió, i afirma que potser podria ser un punt de l’ordre del dia en la propera reunió.  

La senyora Sylviane Dahan, en nom de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona (FAVB), explica que ha sortit a la premsa una notícia sobre la venda 
d’òvuls de dones espanyoles a Bèlgica. Remarca que això és el resultat directe de la 
feminització de la pobresa, i opina que s’ha de tractar a fons tot el tema de la 
mercantilització del cos de la dona. En relació amb això, es refereix també a la 
necessitat d’aprofundir en el tema del turisme sexual, tenint en compte que Catalunya i 
Espanya en són dos grans focus. Manifesta que des de la FAVB han demanat un 
estudi exhaustiu d’aquesta realitat, cosa que suposa abordar la pobresa, la violència i 
la desigualtat entre homes i dones, entre altres coses. 

La senyora Ruiz demana a la senyora Dahan que els enviï l’article sobre la venda 
d’òvuls que ha esmentat. 
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6. Temes a tractar a proposta de les entitats:  

- Quin servei municipal anirà a la primera planta i com està la qüestió del jardí 
de Ripoll, 25?  
- Seguiment remunicipalització PIAD i SARA (Ca la Dona)  

La vicepresidenta assenyala que molts dels temes que s’estan comentant es poden 
incloure en aquest punt de l’ordre del dia si es proposen abans. 

Assenyala que en aquest punt hi ha dues qüestions de Ca la Dona, i que entén que ja 
s’ha explicat la relativa al seguiment de la remunicipalització dels PIAD i el SARA.  

La senyora Mercè Otero, en nom de l’Associació Ca la Dona, explica que hi ha 
preocupació respecte a la situació laboral de les treballadores dels PIAD i el SARA. 
Opina que és important concretar la situació laboral d’aquestes treballadores i el 
cronograma.  

Pel que fa a l’altra qüestió que han plantejat, explica que les obres a Ca la Dona 
acabaran aviat, però que queden una sèrie de qüestions per tractar i concretar amb 
l’Ajuntament, com ara si el jardí serà públic, o si hi haurà un servei municipal a la 
primera planta.  

D’altra banda, recorda que, a més de representar el Consell de les Dones de 
Barcelona en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, també el representa en 
el Consell de Seguretat i Prevenció. Afirma que la propera reunió d’aquest òrgan tindrà 
lloc el proper 14 de març, i convida les membres de la Permanent a fer-li saber tot allò 
que vulguin que es plantegi en aquesta trobada. 

La presidenta explica que fa poc va ser convidada a la Junta Local de Seguretat, on hi 
ha els caps de seguretat de tots els cossos policials, per parlar del Pla de justícia de 
gènere, i que es va produir un debat interessant en relació amb el tema de la violència 
i l’espai públic, l’anàlisi de dades i la necessitat de compartir-les. 

Pel que fa al servei que s’ubicarà a la primera planta de Ca la Dona, explica que és un 
tema que porta el Districte directament, però que de moment s’està parlant amb una 
entitat de joves del barri i de la possibilitat d’un espai familiar. Assenyala, però, que 
encara no saben si s’hi instal·larà un servei municipal o es farà una cessió. Afirma que 
també s’ha d’acabar de definir què es farà amb el jardí. 

Explica que el cronograma dels PIAD i el SARA està pensat per ampliar el nombre de 
persones que hi treballen. Afirma que actualment s’està negociant el conveni en el 
marc de la taula de negociacions amb sindicats de l’Ajuntament, i que les negociacions 
avancen més ràpid del previst. D’altra banda, assenyala que el terme 
remunicipalització no és correcte en aquest cas, atès que es tracta de la internalització 
d’un servei que ja és municipal. Afirma que, per tant, les treballadores d’aquests 
serveis ja són municipals, encara que no pas funcionàries. Explica que, per ser 
funcionàries, hauran de passar unes oposicions quan es convoquin les places, tot i 
que tindran més punts per la seva experiència de treball en aquests serveis. 

La senyora Sylviane Dahan, en nom de la FAVB, convida les membres de la 
Permanent al Fòrum Veïnal de Dones que tindrà lloc el primer cap de setmana de 
maig. Destaca que l’objectiu és sobretot fer visible el treball que fan les dones als 
barris, ja que és un treball que resta ocult, malgrat haver-hi més dones que homes en 
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el moviment veïnal. Afirma que cal fer un diagnòstic sobre la realitat de la ciutat que 
inclogui des de com viuen les dones el seu cos, el seu barri i la seva ciutat i com hi 
participen, fins a la pluralitat del moviment, la divisió del treball, la representació 
política, la gestió de les associacions i les dificultats que tenen les dones per treballar, 
entre altres coses. Explica que faran tallers i que treballaran en col·laboració amb les 
entitats. A més, remarca que aquest fòrum no és només per a les persones 
associades, sinó que s’hi pot inscriure tothom.  

La secretària del Consell li demana que enviï el programa quan el tingui, ja que així el 
farà arribar a totes les membres del Consell. 

7. Informació sobre els grups de treball del CDB:  

- Violències Masclistes  
- Transversalitat  
- Territorialitat  

La senyora Montse Pineda, de Creación Positiva, recorda que en la reunió anterior de 
la Permanent ella i la senyora Neus Pociello, de la Fundació Aroa, van explicar, com a 
coordinadores del grup de Violències Masclistes, que un dels eixos de treball dins de 
les violències sexuals era la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona. 
Explica que la senyora Noelia Igareda, del grup de recerca Antígona, els va presentar 
l’estudi que ha fet, i que una de les coses que es va posar de manifest és la poca 
formació que hi ha en general sobre aquesta qüestió. Assenyala que això afecta, no 
només el treball de les professionals, sinó també la planificació: des de com s’ha 
incorporat aquest tema en el Codi penal fins a les mesures impulsades i els espais on 
se’n parla. Explica que la senyora Igareda va dir que calen canvis substantius sobre 
aquest tema en el marc legal, però també va plantejar aspectes concrets sobre com 
abordar-lo, sobretot des del punt de vista de les estratègies de prevenció.  

La secretària del Consell assenyala que aquest estudi el va encarregar la Regidoria, i 
que informarà de l’enllaç per accedir-hi quan es pengi al web. 

La senyora Pineda opina que una de les coses més importants de què es va parlar va 
ser de la necessitat de trencar estereotips per poder actuar. 

D’altra banda, recorda que en la propera trobada del grup es tractarà el tema de 
l’avaluació del Circuit Barcelona contra la violència masclista. 

Explica que un aspecte que, com a coordinadores del grup, van plantejar en la reunió 
prèvia del grup va ser com materialitzar les recomanacions dels grups perquè el seu 
treball tingui sentit. En relació amb això, assenyala que el Consell de les Dones ha 
participat en l’avaluació del Circuit a través de les entrevistes que s’han fet a les 
entitats, i que caldrà analitzar quin paper pot tenir en les modificacions que es facin en 
el Circuit arran de l’avaluació. 

La secretària recorda que es fan resums dels acords que adopten els grups de treball 
del Consell. Remarca que una de les persones que forma part del grup de Violències 
Masclistes és la senyora Marta Cruells, que és qui s’ocupa de la Mesura de Govern 
d’abordatge de les violències. Opina que, per tant, molts dels acords que es prenguin 
en aquest grup s’incorporaran en les actuacions de la mesura de govern. Assenyala 
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que no pot parlar en nom de la senyora Cruells, però que li poden preguntar això en la 
propera reunió del grup. 

La senyora Pineda manifesta que també volen que això es tingui en compte quan es 
presenti l’avaluació del Circuit. 

La secretària afirma que és totalment lícit que es vulgui que tot el que es treballa en el 
grup tingui després algun resultat. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, pregunta 
quantes persones formen part del grup de treball de Violències Masclistes. 

La secretària respon que 25, i destaca que és un grup molt viu i proactiu.  

La senyora Corcoy explica, com a coordinadora del grup de treball de Transversalitat 
de Gènere, que van fer una reunió el 25 de gener amb un únic punt de l’ordre del dia: 
la revisió de les Normes Reguladores de Participació ciutadana. Recorda que 
aquestes normes s’han estructurat a partir de tres grans eixos: òrgans de participació, 
democràcia directa i processos de participació. Explica que, en la reunió, es van dividir 
en dos grups de treball i van discutir a partir de conceptes relatius a quin tipus de 
participació volen i quines funcions creuen que ha de tenir el Consell de les Dones de 
Barcelona. Assenyala que els resultats d’aquest treball es traslladaran a la Direcció de 
Participació. 

La secretària afirma que ja s’ha fet. 

La senyora Corcoy explica que en la discussió es va expressar la preocupació que 
cada vegada que hi ha un canvi de govern s’hagi de començar de zero, quan ja hi ha 
tota una trajectòria prèvia del Consell que caldria tenir en compte. Destaca que els 
aspectes en què es van posar més d’acord van ser que la participació ha de ser eficaç 
i eficient, diversa, informada, connectada amb els consells de dones dels districtes i 
continuada en el temps. Opina que aquest treball de reflexió va ser molt interessant, i 
manifesta que restarà atenta a quines coses incorporarà la Direcció de Participació, 
quines funcions tindran els consells de dones, i si seran òrgans de caràcter deliberatiu 
o no.  

La secretària recorda que el proper 15 de febrer es tractarà el tema de la comunicació 
inclusiva en aquest grup de treball i es comptarà amb la presència de la directora de 
Comunicació de l’Ajuntament, la senyora Águeda Bañón. Explica que ha resultat difícil 
fer coincidir l’agenda de la senyora Bañón amb la data de la propera reunió del grup, i 
demana a les persones que hi assistiran que es preparin una mica les intervencions. 

Pregunta a la senyora Remei Sipi, d’E’Waiso Ipola, si es vol incorporar a aquest grup 
de treball, i la senyora Sipi respon afirmativament. 

8. Trobada Consell Dones / Consell LGTBI 

La secretària del Consell pregunta qui té interès a participar en la trobada amb el 
Consell LGTBI per parlar de com poden treballar conjuntament els dos consells. Pren 
nota de les persones que s’hi mostren interessades. Proposen fer una reunió prèvia 
per pensar els temes a tractar en aquesta trobada.  
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9. Torn de paraules 

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, explica que fa classes a la universitat des de fa 
dos anys com a professora associada de dret internacional privat i que l’ha sobtat molt 
el masclisme que ha trobat en el món acadèmic. Manifesta que, per exemple, ha vist 
com en algunes reunions alguns professors desqualificaven professores que feien 
propostes diferents de les seves dient-los coses com que estaven malament del cap. 
Explica també, a tall d’exemple, que en els casos pràctics que s’inventa per impartir la 
matèria incorpora elements amb perspectiva de gènere i contra estereotips de tot 
tipus, però que aquests elements no són acceptats. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.15 h.  

 

 

La secretària      Vistiplau 
La presidenta del Consell 


