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ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 2 
Data: 16 de juny de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 a 20.00 h 
Lloc: Museu d’Història de la Ciutat, plaça del Rei s/n (Sala Martí l’Humà) 
 
Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i LGTBI 
 
Vicepresidenta segona 
Gemma Altell, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
 
Entitat o associació 
Associació de Dones Juristes, Loures Argudo, Ina Ramon 
Associació de Dones No Estàndards, Carme Riu 
Associació de Dones Periodistes, Marta Corcoy 
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 
Associació Ca la Dona, Mercè Otero Vidal 
Dones Directives de l’Acció Social, Anna Moreu 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Sylvianne Dahan 
Federació d’Organitzacions de Gent gran, Dones i Família, M. Rosa Lunas 
Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, Amor de l’Alamo  
Unió General de Treballadors de Catalunya, Núria Martin  
Xarxa Catalana de Dones Directives i Empresàries, Núria Viñas 
 
Representants de Districte  
Representant del Consell de Dones del Districte de Gràcia, Rita Martínez  
Representant del Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Carme Pérez  
 
Dones a  títol individual  
Mercè Carreras i Solanas 
 
Entitats convidades  
Laboratorio Malaka,  Anaïs Duval 
Col·lectiu Punt 6, Sara Ortiz 
Fundación Aroa, Neus Pociello  
 
Representants Departaments Municipals  
Cap del Departament de Transversalitat de Gènere,  Sónia Ruiz 
Cap de Gabinet de la Regidoria de Feminismes i LGTBI , Marta Cruells, 
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Secretaria 
Mercè Fernandez 
 
Suport al Consell 
Núria Poch 
 
 
Excusen la seva absència 
Comissions Obreres del Barcelonès, Raquel de Haro 
La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison,  Imma Torres 
Representant del Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Roser Ponsatí 
i Capdevila  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dóna la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió. 

1. Salutació i benvinguda 

Informa que amb l’entrada del Partit Socialista de Catalunya al govern municipal hi ha 
hagut un canvi substancial amb el qual la regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i 
LGTBI s’ha dividit, de manera que ha quedat: d’una banda, la regidoria de Feminismes 
i LGTBI i, de l’altra, els temes de Cicle de Vida, que formen part de la regidoria 
d’Infància, Adolescència, Joventut i Gent Gran, amb la senyora Carmen Andrés al 
capdavant, regidoria que seguirà les mateixes línies i prioritats que s’han estat 
treballant fins al moment. Explica que això significa que la presidència del Consell de 
Dones es portarà des de la regidoria de Feminismes i LGTBI. Assenyala que l’única 
cosa que cal tenir en compte és diferenciar les responsabilitats entre Cicle de Vida i 
Feminismes i LGTBI.  

Comunica que el govern ha dut a terme una reformulació de les diferents àrees i 
apunta que Feminismes i LGTBI, a partir d’ara, forma part de la Quarta Tinència 
d’Alcaldia, que és la de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, amb el 
senyor Jaume Asens com a regidor responsable. 

Seguidament, procedeix a comentar l’ordre del dia i enumera els documents que les 
assistents tenen disponibles a les carpetes que s’han entregat, que són: l’acta de la 
sessió anterior, els comunicats dels quals es va parlar en la Permanent anterior; la 
publicació dels resultats de la recerca aplicada sobre l’impacte de la violència 
masclista i els processos de recuperació en la infància i adolescència, mares i 
relacions-materno-filials; la llista de dones individuals per acabar de decidir qui formarà 
part del Consell, i el document «Estratègia contra la feminització de la pobresa i de la 
precarietat a Barcelona». 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta per unanimitat. 
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3. Lectura d’excuses i delegacions 

La secretària del Consell comunica que Comissions Obreres del Barcelonès i el 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi han excusat la seva absència i enumera les 
delegacions produïdes: u, Imma Torres en lloc de Marta Vergonyós per a La Bonne, 
del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison; dos, Anna Moreu que passa 
a ser la representant oficial de l’Associació Catalana de Dones Directives i 
Empresàries en lloc de Núria Viñas; tres, Amor del Álamo en lloc de Rosa M. 
Fernández per a la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, i en 
darrer lloc, Núria Martín en lloc d’Eva Fajardo per la UGT. 

4. Petita presentació de 3 grups que volen formar part del Plenari del CDB:  

- Fundació Aroa  

- Col·lectiu Punt 6  

- Laboratorio Malaka  

La vicepresidenta recorda que, tal com es va acordar en la darrera trobada, en cada 
sessió de la Permanent es farà una petita presentació per part de tres entitats que 
vulguin formar part del Consell. Informa a les assistents que tenen documentació 
d’aquestes entitats a les carpetes, que són: Col·lectiu Punt 6, Fundació Aroa i 
Laboratorio Malaka. 

La senyora Sara Ortiz, en nom del Col·lectiu Punt 6, inicia la seva intervenció 
excusant-se perquè no es podrà quedar a tota la Permanent. Informa que Col·lectiu 
Punt 6 és una cooperativa de dones arquitectes, sociòlogues i urbanistes, que 
treballen els espais domèstics, comunitaris i urbans des de la perspectiva de gènere i 
interseccional. Comunica que treballaven des del 2005 de manera no formal i diu que 
el febrer del 2016 es van constituir com a cooperativa. 

Informa que la seva seu està a Barcelona però matisa que treballen en tot l’àmbit 
català, estatal i també a altres països, especialment d’Amèrica Llatina. Així mateix, fa 
saber que han treballat amb l’Administració pública, amb entitats socials i amb 
moviments feministes, així com amb xarxes i associacions veïnals. 

Assenyala el fulletó que s’ha entregat a les assistents perquè hi trobaran explicades 
les dues formes que ha trobat el Col·lectiu Punt 6 per treballar l’urbanisme des d’una 
perspectiva de gènere: la primera és a través del projecte Dones Treballant i està 
adreçada a grups de dones formals i no formals que vulguin treballar les fases 
d’apoderament tot agafant eines i replicant-les als seus barris; la segona fórmula està 
dirigida a administracions públiques i es tracta d’un recull d’indicadors urbans sobre la 
qualitat urbanística amb perspectiva de gènere. 

Convida les assistents a visitar el seu web i mostra la seva disposició a resoldre 
qualsevol dubte que puguin tenir. En darrer lloc, expressa la il·lusió del Col·lectiu de 
formar part del Consell de Dones. 

La senyora Neus Pociello, en nom de la Fundació Aroa, informa que la Fundació a la 
qual representa va ser fundada per un grup de professionals en els àmbits de la salut, 
l’educació i l’atenció social l’any 2003 amb la intenció d’oferir un abordatge adequat als 
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trastorns psicosocials, ja que el que es feia des dels serveis públics s’analitza com a 
insuficient. 

Exposa que la Fundació duu a terme projectes de salut comunitària enfocats a la salut 
emocional i a la prevenció dels trastorns psicosocials, i també té programes per a 
diferents col·lectius com ara dones, gent gran, infància i adolescència, que són els 
seus àmbits principals. Fa saber que des del 2009 participen al Consell de Dones de 
l’Eixample i considera que la igualtat de gènere és un tema prioritari. 

Concretament, indica que tenen un projecte d’atenció terapèutica pensat per a dones 
que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment les que passen per situacions 
de violència masclista, amb fills/es o no, en el qual es realitzen grups d’apoderament i 
de suport psicosocial, amb un enfocament més integratiu i holístic. Destaca que han 
fet un procés de recerca que ha culminat en el projecte «Guanya», en el qual es posen 
en pràctica les pràctiques ancestrals d’autoconeixement i salut de les dones amb 
perspectiva de gènere. 

Afegeix que treballen a les escoles mitjançant activitats de prevenció i projectes 
d’aprenentatge i servei. 

I, en darrer lloc, apunta que per la Fundació és molt important construir projectes 
col·lectivament des de l’acció comunitària i enfocats perquè les persones puguin 
reconèixer els recursos de què disposen i puguin posar-los en marxa per construir el 
seu projecte de vida. Recomana a les assistents que acudeixin al seu perfil de 
Facebook per obtenir més informació, ja que la pàgina web no està actualitzada. 

La senyora Anaïs Duval, en nom del Laboratorio Malaka, assenyala que el Laboratorio 
és un col·lectiu artístic feminista format per ella mateixa i la senyora Dagny Romero 
amb la voluntat de fer allò que els agrada. Informa que el projecte més gran que tenen 
es diu Solo te he dicho guapa, que és un reportatge de quaranta minuts que han 
realitzat entrevistant dones i homes del carrer i preguntant-los per les seves 
experiències en relació amb l’assetjament sexual al carrer. 

La senyora Dagny Romero, en nom del Laboratorio Malaka, matisa que el documental 
ha estat publicat per La Directa, cosa que els va fer molta il·lusió, i explica que arran 
de la publicació han anat fent presentacions i debats sobre l’assetjament sexual al 
carrer. Indica que alguns dels debats són millors que altres i mostra la seva satisfacció 
per avançar en un projecte i descobrir coses noves que queden per fer en els àmbits 
de l’assetjament, el feminisme i el masclisme. 

La senyora Duval fa referència a un altre projecte anomenat «Malakabaret», en el qual 
ofereixen espai escènic per a dones creadores. 

La senyora Romero concreta que, fins ara, han realitzat tres espectacles al voltant 
d’aquest projecte, que han comptat amb cantants, ballarines i artistes de circ. Creu que 
en les arts escèniques també hi ha un tòpic sobre les feines que fan homes i dones i 
diu que amb aquest projecte volen trencar-lo, ja que, per exemple, intenten que fins i 
tot el personal tècnic de so o llum siguin dones. 

La senyora Duval apunta que recentment han presentat el projecte «Guapa. 
Publicación y actividades sobre el acoso sexual callejero» a l’Ajuntament i han obtingut 
una petita subvenció amb la qual volen realitzar una revista i aprofitar l’ocasió per 
gravar el documental en DVD i arribar a tot tipus de públic, no només a través 
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d’internet. A més, matisa que, amb la revista, volen organitzar activitats i tallers per 
lluitar contra aquest tema, i especifica que el projecte del cabaret també està 
contemplat en la subvenció. 

La senyora Romero afegeix que aquest projecte del DVD està més pensat de cara a 
l’any vinent i subratlla que, actualment, estan duent a terme altres projectes com per 
exemple un a Boca Nord. 

La secretària constata que ningú no vol fer cap objecció a la presentació de les entitats 
i els dóna la benvinguda com a membres del Consell de les Dones de Barcelona. 
Aclareix que durant la sessió figuren com a convidades però que en el proper Plenari, 
que serà al mes de novembre, es ratificarà la seva entrada oficial. 

5. Informació per part de la presidència  

La presidenta dóna lloc al següent punt de l’ordre del dia en el qual informarà sobre els 
canvis que hi ha hagut en l’àmbit institucional. 

Comença anunciant que en el proper plenari de govern, que serà el dia 1 de juliol, 
presentarà el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020, sobre el qual se’n va parlar en 
l’anterior Permanent. Indica que els grups polítics hi han estat treballant durant gairebé 
dos mesos i informa que s’entén com un pla de ciutat, i no un pla de govern. Especifica 
que es tracta d’un pla de caràcter transversal que vol incorporar la perspectiva de 
gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament, les àrees i els districtes. 

Comunica que l’objectiu és integrar aquest principi d’equitat de gènere en el 
funcionament i organització del consistori, i explica que per aquest motiu el 
Departament de Transversalitat ha dut a terme una tasca d’anàlisi per veure de quins 
instruments i eines disposa l’Ajuntament per aconseguir-ho, cosa que troba que ha 
tingut molt bon resultat. 

Afegeix que el Pla s’ha treballat paral·lelament amb el Pla LGTBI, per la qual cosa hi 
ha algunes mesures que s’han creuat, com per exemple les de salut sexual i 
reproductiva. Així mateix, informa que també s’han creuat mesures amb altres plans 
com per exemple els d’Infància, Gent Gran o Ocupació. 

Procedeix a explicar els quatre eixos del Pla i diu que el primer és «Canvi institucional” 
el qual l’aposta per a la transversalitat de gènere en les pràctiques internes de 
l’Ajuntament; respecte als altres, diu que un és l’eix «Economia per la vida i 
organització del temps», que vol incidir en el reconeixement i valoració de totes les 
tasques necessàries per a la subsistència, la reproducció i el benestar; un altre és 
«Ciutat de drets», que se centra en aspectes socials, econòmics i culturals, i el darrer, 
«Barris habitables i inclusius», que s’enfoca en temes de mobilitat i urbanisme. 

Per acabar, matisa que es tracta d’un Pla que recull moltes mesures i molts indicadors 
que des del Consell s’aniran seguint, tant en els plenaris com a les permanents. 

Seguidament, procedeix a comentar altres temes més concrets i fa referència als dos 
comunicats sobre els quals es va parlar en l’anterior Permanent. Assenyala que un 
d’ells era per denunciar els insults que havia rebut l’alcaldessa i l’altre estava 
relacionat amb les polítiques europees pel que fa a les persones refugiades. Fa saber 
que ambdós comunicats es van passar via correu electrònic i es van penjar al web del 
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Departament de Feminismes i LGTBI, i anuncia que es van enviar a premsa de 
l’Ajuntament perquè en fes difusió. 

Després, destaca que el Departament de Feminismes i LGTBI va rebre una queixa 
sobre una de les cançons que sonaven a la Fira d’Abril de Barcelona, concretament a 
l’atracció del brau mecànic, en la qual es feia al·lusió als homes que s’aprofitaven de 
les índies mitjançant l’expressió «pasarse a las indias por la piedra». Informa que el 
Departament va decidir transmetre la queixa als organitzadors de la Fira juntament 
amb la petició que revisessin tot el material audiovisual. 

Després, procedeix a informar sobre altres novetats institucionals i fa saber que el dia 
1 de juny es va presentar “l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la 
precarietat”, que s’ha treballat durant set mesos amb més de trenta entitats de la 
ciutat. Exposa que l’objectiu era avançar en la reducció de la pobresa femenina 
pensant en el mig i llarg termini i en la dimensió estructural. Mostra la seva satisfacció 
pel resultat del document i lamenta que no hagi tingut més ressò en els mitjans de 
comunicació. Especifica que tracta tant temes de salut i precarietat laboral com de la  
sobrecàrrega de feines per part de les dones, i subratlla que una de les observacions 
realitzades és que falten indicadors i xifres per dimensionar les desigualtats i les 
causes de la precarietat femenina. Creu que hauran de passar vuit anys per veure els 
efectes de l’estratègia, ja que si bé hi ha alguna mesura pensada per al curt termini, la 
majoria estan enfocades a llarg termini. 

Comenta que el 7 de juny es va presentar la «Guia per la conducció de grups d’homes 
per una paternitat responsable, activa i conscient», una idea que va néixer el 2011 
arran del projecte «Canviem-ho», amb l’Institut Català de la Salut, i que surt del Servei 
d’Atenció a Homes municipal. 

Tot seguit, destaca que el dia anterior a la celebració de la Permanent es va dur a 
terme la Jornada PIAD, amb la intenció de posar en comú els avenços en intervenció 
en la comunitat i el territori conjuntament amb les entitats i els serveis d’atenció de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, apunta que es va presentar la mesura de govern 
proposada el novembre del 2015 segons la qual es vol estudiar la possibilitat que els 
serveis d’atenció a la violència passin a ser de gestió directa i comptin amb recursos 
propis. Aclareix que els serveis sempre han estat municipals i que, d’aquesta manera, 
en canviaria el model de gestió, i anuncia que com que aquest tema forma part de les 
negociacions sobre l’ampliació de pressupost de l’Ajuntament, els terminis d’execució 
han anat variant. Diu que, actualment, s’estan estudiant intensament els passos a 
seguir. Concreta que Serveis Jurídics i Recursos Humans estan mirant com avançar 
en la millora de les condicions i ampliació de personal al SARA i també als PIADs. 

Comunica que durant el mes de juny es va fer una jornada de celebració de la 
finalització de la prova pilot del Programa “Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la 
no discriminació”, sobre la qual en farà arribar l’avaluació. 

Fa saber que s’ha començat a treballar en una Comissió per a la prevenció del 
sexisme a la ciutat, tema que el govern considera prioritari després d’haver treballat el 
Pla per la Justícia de Gènere i l’Estratègia contra la feminització de la pobresa. Informa 
que s’ha començat per temes relacionats amb la infància i la joventut i, per tant, amb la 
comunitat educativa, i afegeix que es col·labora amb entitats referencials en l’àmbit i ja 
tenen experiència en el tractament d’aquests temes. 
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En últim lloc, comunica que s’està fent un procés de renovació de les Normes 
Reguladores de Participació Ciutadana, per la qual cosa dóna la paraula a la 
vicepresidenta perquè ho expliqui. 

La vicepresidenta recorda que es tracta d’un procés participatiu que vol regular les 
Normes de Participació en general en diferents àmbits i especifica que ja va començar 
el mandat anterior i que, actualment, es vol ampliar-lo. Concreta que afecta tres blocs 
diferents: un, els òrgans de participació, els consells, els consells sectorials i els 
consells de barri; dos, el que fa referència a la democràcia directa, que són consultes, 
referèndums i iniciatives ciutadanes; i tres, els processos de participació, que té a 
veure amb processos urbans i coproducció de polítiques públiques. 

Anuncia que hi ha un grup impulsor en el qual participen entitats i grups municipals 
que es va reunir el dia anterior per començar a pensar en una estratègia de renovació, 
i informa que ella va incorporar-s’hi amb l’objectiu que es tingui present la perspectiva 
de gènere. Indica que això suposa que el Consell de Dones serà present a la propera 
reunió del 27 de juny, on es farà una reflexió sobre els consells sectorials. Informa que 
al setembre hi haurà una reunió on es convocaran tots els consells sectorials en la 
qual podran assistir totes les dones que en formin part d’algun per dir-hi la seva i 
demana que, si algú vol que transmeti alguna cosa de cara a la reunió del 27 de juny, li 
ho faci saber. 

Informa que aquest procés durarà fins al desembre, mes en el qual es preveu validar 
la proposta que en surti com a resultat. Mostra la seva disposició a crear un grup de 
treball sobre aquest tema per fer alguna proposta, si les assistents ho necessiten, i en 
aquest sentit recorda que en anteriors sessions es va parlar de rellegir i revisar la 
normativa del Consell de Dones. 

La secretària opina que seria bo crear un grup de treball que pensi com voldria que 
fossin les normes de participació del Consell de Dones per avançar i tenir propostes 
per a la jornada de setembre que ha mencionat la vicepresidenta. Diu que això 
implicaria fer una primera reunió al juliol, a la qual hi assistirien totes aquelles persones 
del Plenari que volguessin. Ara bé, reconeix que l’altra opció és anar a les jornades de 
setembre i treballar posteriorment. 

La senyora Mercè Otero, en nom de l’Associació Ca la Dona, considera que és una 
qüestió important i creu rellevant començar a treballar abans de les jornades de 
setembre ja que, a més, des del Consell s’ha dit diverses vegades que cal revisar la 
normativa reguladora. 

La secretària respon que, si tothom hi està d’acord, enviaran un correu electrònic a 
totes les participants per veure qui vol formar part de la primera reunió, en la qual 
s’haurien de preparar els temes principals i proposar algunes idees. Aclareix que en 
aquesta reunió es tractaran tant els aspectes relatius als consells sectorials com els 
altres eixos que ha citat la vicepresidenta. 

La senyora Monte Pineda, en nom de Creación Positiva, fa referència a la carta que 
s’ha enviat a la FECAC i de la qual ha parlat la regidora per aclarir que la lletra de la 
cançó sobre les índies parla d’un acte delictiu, que és l’expressió d’odi i de 
discriminació per raons de sexe. Creu que la violència masclista també és una 
vulneració de drets i considera que cal incorporar la seva denúncia com una eina a 
disposició de l’Ajuntament i de les entitats. En aquest sentit, pensa que s’hauria 
d’afegir aquesta consideració a la carta enviada. 
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També opina que les situacions d’odi i discriminació s’han de plantejar en altres 
contextos com la feina amb el col·lectiu LGTBI, ja que a hores d’ara no es fa, i opina 
que la CEDAW és una bona eina. Fa saber que des de fa temps està intentant que 
aquesta mesura s’estructuri en el grup de treball que lidera el coordinador del Servei 
de Delictes, d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, el senyor 
Miguel Ángel Aguilar, que es reuneix periòdicament amb entitats LGTBI, l’Ajuntament i 
els Mossos d’Esquadra per analitzar les situacions que van apareixent. En aquest 
sentit, demana a l’Ajuntament que actuacions com les que va dur a terme per aturar la 
mobilització de persones ultramasclistes a l’Arc de Triomf, convocada el febrer 
anterior, es considerin com una resposta sistemàtica, i no ocasional. 

La presidenta respon que l’Ajuntament ha de trobar les eines per evitar que persones 
ultramasclistes es concentrin en els carrers, tal com va passar recentment a Arc de 
Triomf i per la qual cosa van intervenir Serveis Jurídics. 

La senyora Pineda informa que des de la Fiscalia s’ha creat un llibre que podria ser 
una eina a utilitzar per part de les entitats, tant de la Permanent com del Plenari, ja que 
recull mesures per lluitar contra l’odi i la discriminació. Diu que el pot fer arribar a la 
Secretaria. 

La senyora Sylvianne Dahan, en nom de la FAVB, comenta que recentment va haver-
hi un acte de vandalisme contra el monument provisional de la presó de dones, cosa 
que considera acte feixista perquè demostra odi envers dones que han patit molt. 
Demana al Consell de Dones que faci alguna cosa, com per exemple un comunicat, 
per denunciar-lo. 

La senyora Otero apunta que des del Districte de Les Corts sí que s’ha presentat una 
denúncia per aquest acte de vandalisme. 

6. Temes a tractar a proposta de les entitats:  

- Fòrum de les ONGs a la CSW60 (Creación Positiva)  

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, explica que algunes entitats, 
entre les quals la seva, van anar a la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la 
Dona de Nacions Unides per presentar un projecte sobre agendes sexuals. Aclareix 
que es tracta d’un projecte d’incidència política que consisteix a fer formació a 
diferents entitats i personal tècnic de l’Ajuntament, aprofitant que s’estan treballant els 
objectius de desenvolupament sostenible en el si de les Nacions Unides i que el tema 
de la igualtat de gènere marcarà l’agenda tant dels estats com dels governs 
municipals. 

Recorda que anteriorment es va fer una proposta al Parlament de Catalunya i també 
es van fer mobilitzacions en l’àmbit internacional perquè els drets sexuals i 
reproductius no es deixessin de banda en els objectius de desenvolupament 
sostenible. Afegeix que va proposar al Consell Nacional de Dones de Catalunya fer un 
acte de forma conjunta, sobre el qual creu que el mateix Consell n’informarà. Subratlla 
que el més interessant van ser les sinergies creades entre societat civil i institucions, i 
destaca la participació de l’Ajuntament en l’acte, amb la senyora Pilar Solanes, 
directora del programa de Salut, i la senyora Sònia Ruiz. Explica que, en l’acte, 
l’Institut Català de les Dones va fer una presentació i ella mateixa va fer una altra 
presentació com a representant del Consell Nacional per presentar el Pla director de 
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cooperació al desenvolupament. Destaca, en darrer lloc, la presentació per part de 
l’Ajuntament de la Mesura de govern per promoure la salut sexual i reproductiva i les 
presentacions que van fer la senyora Sandra Castañera, de la Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas i la IPPF sobre els punts claus que s’estan tractant en els 
objectius de desenvolupament sostenible. 

Ara bé, comenta que el perill dels objectius de desenvolupament sostenible és el 
desinterès que hi pot mostrar el sector econòmic, i opina que com a dones n’han de 
ser molt conscients. Posa com a exemple el fet que el seguiment dels indicadors dels 
objectius el faran empreses privades. 

Explica que la jornada va ser molt interessant perquè era la primera vegada que es 
feia un fòrum allà, i diu que es va poder reunir amb el senyor Lluis Mora, responsable 
màxim de gènere dins del Fons de la Població de les Nacions Unides (UNFPA), al qual 
li van presentar l’estratègia de salut sexual i el projecte pensat per treballar-la. També 
comenta que es van reunir amb la senyora María José Alcalá, directora d’un projecte 
d’àmbit internacional que lidera el seguiment dels indicadors dels objectius. 

També relata la trobada amb la senyora Mabel Bianco, que és una de les candidates 
per entrar al comitè de la CEDAW, que actualment està en procés de selecció dels 
seus i les seves membres. 

En darrer lloc, opina que és interessant el paper que pot jugar com a ens local 
l’Ajuntament en el cúmul d’organitzacions locals de base de les Nacions Unides, i 
demana a la regidora que intenti buscar la confluència amb el moviment de dones i el 
seguiment dels ODS, ja que creu que és una oportunitat. 

- Valoració Jornades Radical-ment Feministes / Obres i Ocupació de Ripoll 
(Ca la Dona) 

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, fa referència a les 
jornades Radical-ment feministes celebrades el cap de setmana del 3, 4 i 5 de juny i 
felicita a tothom perquè van anar molt bé. Agraeix la participació i la col·laboració de 
les dones que hi van assistir. Comenta que s’hi van inscriure 2.600 dones, xifra que 
troba considerable, i apunta que l’esforç que es va fer perquè els grups de treball 
fossin de confluència va ser molt ben rebut. També indica que no van tenir ressò 
mediàtic tot i que van enviar diversos dossiers i van fer rodes de premsa, i pensa que 
potser és degut al període previ a les eleccions generals. 

Indica que ara queda molta feina per reunir tots els materials que les participants van 
fer arribar i convertir-los en una publicació. Comenta que es tracta de material gràfic i 
fotografies enviades al Centre de Documentació de Ca la Dona, que és una de les 
entitats que van organitzar les jornades conjuntament amb la Xarxa Feminista i tenen 
un espai al carrer Ripoll, 25, que encara està en obres. Mostra la seva preocupació per 
aquest fet, perquè segons la darrera informació que ha tingut sobre les obres, no 
s’acabaran fins el setembre, i demana a l’Ajuntament que faci una mica de vigilància 
del local, especialment a l’estiu. Indica que el Centre de Documentació reuneix un 
arxiu important i fa saber que cada dia hi acudeixen persones de diferents països del 
món, des d’Estats Units fins a Anglaterra o França, per exemple, per demanar 
recursos. Diu que li faria molta il·lusió fer una presentació d’aquest espai. 

La presidenta felicita a la senyora Mercè Otero per la feina feta en les jornades 
Radical-ment feministes i diu que les participants s’ho van passar molt bé i van 
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aprendre molt. Respecte a les obres, lamenta que s’endarrereixin i recorda que 
l’Ajuntament va lluitar molt per aconseguir uns quants metres quadrats més per l’espai 
de Ca la Dona. Explica que el problema actual és que hi ha un agent privat, que és 
Closa Alegret, que al·lega problemes econòmics, la qual cosa alenteix el ritme de les 
obres. Es compromet a fer seguiment de l’empresa privada i comenta que BIMSA, 
encarregada per l’Ajuntament, està mirant com poder superar la problemàtica, i també 
es compromet a donar seguretat al local mentre duren les obres a l’estiu. Apunta que 
quan tingui novetats les farà saber i que intentarà que les obres no s’endarrereixin. 

 

En un altre ordre de coses, la senyora Carme Riu, en nom de l’Associació Dones No 
Estàndards, indica que si bé l’entrada de l’espai MUHBA és molt maco, té un problema 
important, i és que la plataforma instal·lada no permet que hi pugin cadires de rodes 
elèctriques, sinó que només hi poden passar les no elèctriques, que pesen menys. A 
més, diu que hi ha una rampa d’arquitectura efímera que incompleix la normativa 
d’accessibilitat de Barcelona i amb la qual pots caure enrere. Demana a l’Ajuntament 
que ho solucioni perquè troba lamentable haver de dependre d’algú perquè l’ajudin a 
accedir a l’espai. 

La presidenta li dóna la raó i anuncia que farà una queixa al respecte. 

La senyora Riu opina que ni els arquitectes saben què vol dir fer un espai accessible i 
creu que s’ha d’inspeccionar abans de prometre res. 

La presidenta es disculpa en nom propi i en nom de l’Ajuntament perquè, a més, en 
aquest cas es tracta d’un espai municipal. 

- Municipalització dels PIADs i SARA 

(Explicat per la presidenta al punt 5) 

 

7. Constitució dels grups de treball:  

- Transversalitat : 

La secretària informa que s’han creat dos grups de treball: un de transversalitat i un 
altre de violències masclistes. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, informa que 
va ser escollida coordinadora del grup de treball de Transversalitat per unanimitat i 
procedeix a explicar el seu punt de vista sobre com van anar les sessions, ja que la 
informació sobre els acords presos es pot consultar a les actes de les mateixes. Indica 
que la Sònia Ruiz va explicar els grans eixos de la Comissió de Transversalitat i opina 
que són massa ambiciosos, per la qual cosa creu oportú definir-ne uns altres de més 
accessibles. 

Comenta els eixos de treball que es van acordar, que són els d’urbanisme i de 
dinamització de la participació de les dones, i apunta que va sortir el tema dels premis i 
les distincions, sobre el qual la senyora Ruiz va explicar que els premis que reben les 
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dones signifiquen el 2% del total. Explica que va proposar parlar amb Comunicació de 
l’Ajuntament perquè les notícies tinguin perspectiva de gènere i es cuidi molt quines es 
publiquen i quines no. Per aquest motiu, demana una primera reunió amb 
Comunicació. 

- Violències masclistes: 

La senyora Neus Pociello, en nom de la Fundación Aroa i co- coordinadora del grup de 
treball de violències masclistes, diu que les assistents ja tenen informació (a les 
carpetes) sobre el seguiment de la Mesura de govern de millora del sistema per 
l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona. Comenta que es va 
parlar de revisar el llenguatge de la mesura des d’una perspectiva simbòlica i fa saber 
que es va criticar l’absència del paper que hi té la Guàrdia Urbana. Explica que es va 
parlar de l’avaluació del circuit i de la participació de les entitats, així com del treball 
sobre el registre d’informació amb l’objectiu que, des de la primera atenció, es puguin 
vincular serveis transversals com per exemple de salut mental. Així mateix, opina que 
el tema de la violència sexual encara està arraconat en la mesura. 

- Territorialitat: 

La secretària comenta que, pel que fa al grup de treball de Territorialitat, les tècniques 
municipals hi estan molt interessades i fa saber que a principis de juliol es convocarà 
el grup, aprofitant que la senyora Olga Arisó, que és la referent, ja s’haurà reincorporat 
de la baixa, i diu que en formaran part els grups del Plenari que representen els 
districtes, les conselleres de Dones o per la Igualtat dels districtes i les tècniques dels 
districtes. 

 

 

La senyora Sònia Ruiz, en nom del Departament de Transversalitat de Gènere, matisa 
que un dels objectius del grup de Transversalitat és pensar en la coproducció de 
polítiques publiques, és a dir, en la participació del moviment de dones en l’elaboració 
de polítiques públiques. Comenta que seria interessant que el grup aportés les seves 
conclusions sobre aquest tema al grup que treballi sobre les normes de participació 
ciutadana de les quals s’ha parlat durant la sessió. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocacia de Barcelona, abans denominat Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, opina que la primera sessió del grup de treball sobre violències masclistes 
va ser molt interessant perquè van sortir molts temes i hi havia gent de diferents 
sectors, i fa referència a un dels temes dels quals es va parlar, que és el 
maltractament que reben les dones en situacions de violència per part dels jutjats, 
inspirat en les conclusions a les quals van arribar durant un congrés la Comissió de 
Dones Advocades del Col·legi i l’Associació de Dones Juristes. Creu que hi ha molta 
feina a fer i demana suport de l’Ajuntament en aquest punt. 

Després, comenta que dos dies enrere van fer una conferència sobre una ordre 
europea de protecció de les víctimes de violència de gènere perquè els jutges o 
jutgesses que han emès una ordre d’allunyament del marit o company d’una dona 
puguin emetre un certificat amb la finalitat que si la dona viatja a algun altre país de la 
Unió Europea, es mantinguin les garanties equivalents. 
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Apunta que les ponents de la conferència, que eren professores de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, també van fer un estudi de Dret Comparat sobre la 
situació de la normativa en temes de violència de gènere en l’àmbit legal i judicial dels 
vint-i-vuit membres de la Unió Europa i la conclusió va ser que Espanya era dels que 
estan millor.  

Demana que hi hagi interacció entre els grups de treball i entre diverses professions 
perquè creu que és interessant crear sinergies i sumar esforços. 

La senyora Rita Martínez, en nom del Districte de Gràcia, comenta que ha investigat el 
model suec i ha vist que durant molts anys van invertir intensament en la capacitació 
de policies i fiscals, cosa que ha valgut la pena tant per a fer front a la violència de 
gènere com per ser més sensibles a altres tipus de delictes. Dit això, mostra la seva 
satisfacció pel model d’aquí però creu que pot anar a millor i que caldria fer aquesta 
inversió en policies i fiscals. 

La senyora Padrós respon que aquest va ser un dels temes que més va sortir en el 
Congrés però opina que els poders públics no tenen interès ni pressupost per dedicar-
l’hi. 

La senyora Sylvianne Dahan, en nom de la FAVB, indica que el dilluns anterior la seva 
organització es va reunir i va arribar a la conclusió que cal crear un grup de treball per 
reflexionar sobre la prostitució a Barcelona. Diu que altres països europeus han fet 
aquesta tasca i creu que per acabar amb el tràfic de persones per a explotació sexual 
cal acabar amb la prostitució. Opina que és molt important reflexionar sobre aquest 
tema i diu que les dones no han de tenir por i no l’han d’amagar, sinó que cal fer-hi 
pensar a tota la societat. Informa que, per tots aquests motius, des de la FAVB estan 
treballant en la lluita contra la prostitució. 

La senyora Núria Viñas, en nom de l’Assocaició Catalana de Dones Directives i 
Empresàries, apunta que han detectat un problema greu en relació amb les dones que 
inicien processos judicials com a víctimes de violència de gènere, que és el fet que els 
advocats o advocades d’ofici que se’ls adjudiquen no estan sensibilitzats en la matèria 
i no els donen ni el suport ni la defensa adequats. Demana que es miri de fer alguna 
cosa i sol·licita l’atenció especial de la senyora Blanca Padrós. 

La senyora M. Rosa Lunas, en nom de la FOCAGG, anuncia que durant els 
preparatius de la propera assemblea de la Federació hi ha hagut una crida unànime 
per part de les entitats federades a la necessitat de focalitzar esforços en l’àmbit de la 
salut mental. Informa que volen fer una jornada al Parlament de Catalunya, de la qual 
s’informarà a les participants del Consell de Dones, amb l’objectiu de denunciar la 
situació d’ aquest tema. Convida a totes les assistents a participar-hi i trasllada la 
petició a l’Ajuntament. 

La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació Dones No Estàndards, apunta que hi 
ha un tema que creu que haurien de tractar, que és la violència del personal sanitari 
envers els o les pacients i, especialment, quan són dones. Explica que moltes vegades 
es practiquen avortaments o s’esterilitza a dones amb discapacitat sense el seu 
consentiment ni informació, cosa amb la qual no hi està d’acord. Opina que cal fer una 
feina en aquest sentit i també una altra tasca amb les residències de l’Ajuntament, en 
termes generals, ja que hi passen coses molt greus i inadmissibles. Informa que 
s’inscriurà al grup de treball sobre violències per a poder participar i comentar aquest 
tema. 
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8. Representants als diferents consells municipals i a d’altres espais. Proposta 
de directives de representació  

La vicepresidenta recorda que en la darrera Permanent es va decidir que el Consell de 
Dones tindria representació en altres consells municipals, i explica que en tres casos, 
que són el Consell de l’Esport, el Consell de la Gent Gran i el Consell de l’Habitatge 
Social, es van escollir dues persones que ja tenen representació en aquests consells 
en nom d’altres entitats, que són la senyora Roser Ponsatí,(Consell de l’Esport i 
Consell de Gent Gran) i la senyora M. Rosa Lunas (Consell de l’Habitatge Social). 
Explica que la normativa prohibeix aquesta pràctica i convida a escollir noves 
representants entre les membres de la Permanent. 

La presidenta confirma que la Sylvianne Dahan, de la FAVB s’ofereix per anar de 
representant del Consell de Dones al Consell d’Habitatge Social i la senyora Neus 
Pociello, en nom de la Fundación Aroa, com a representant al Consell de Gent Gran. 

La senyora M. Rosa Lunas, en nom de FOCAGG, es queixa que ella no forma part de 
la Permanent del Consell de l’Habitat Social i creu que hi podria anar en nom del 
Consell de Dones.  

La presidenta diu que ho comprovaran i després ho resoldran. 

La vicepresidenta aclareix que la normativa no especifica que les representants del 
Consell de Dones en altres consells municipals hagin de ser membres de la 
Permanent, però considera que seria convenient que fos així, ja que s’aprofitaria 
l’espai de la Permanent per fer una devolució de les trobades en altres consells i per 
preveure un posicionament comú i compartit. També creu que en cas que 
apareguessin qüestions que demanin una consulta a les entitats de la Permanent, les 
representants ho haurien de fer arribar per correu electrònic a la Secretaria i així 
podrien organitzar la consulta i el posicionament definitiu que en resulti, ja que 
l’important és que les representants parlin en nom del Consell de Dones i no en nom 
propi. 

9. Participació al Plenari de les 15 dones que no pertanyen a cap entitat  

La vicepresidenta informa que s’ha ampliat el llistat de les dones que poden formar 
part del Plenari i subratlla a les assistents que tenen la informació al respecte a les 
carpetes lliurades. Comunica que les dones són Roser Ros Riu, professora, Mercè 
Piqueras, biòloga, i Núria Carrera, treballadora social i política. 

Es pregunta si la llista de dones està tancada i considera que hi ha massa 
homogeneïtat en les professions de les dones proposades. Es creu que caldria afegir 
perfils d’arquitecta, enginyera o metgessa, entre d’altres. 

La vicepresidenta aclareix que la llista ha de ser de quinze dones i que, a hores d’ara, 
ja n’hi ha divuit. Indica que en algun moment s’ha de tancar per a procedir a les 
votacions i escollir les que participaran finalment al Plenari. Demana que si s’han 
d’afegir candidates, es faci en un període breu de temps. 

La senyora Mercè Otero, en nom de l’Associació Ca la Dona, pregunta si les persones 
proposades han estat consultades. 
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La vicepresidenta respon que aquesta qüestió ja es va comentar i es va decidir que 
primer farien la selecció i després els preguntarien si els semblaria bé participar al 
Plenari. 

La presidenta, en relació amb aquesta qüestió, pensa que no seria agraït rebre una 
proposta de participació amb la possibilitat que després fos denegada. 

La vicepresidenta conclou que les assistents disposen d’una setmana més de termini 
per ampliar la llista. 

Es pregunta si les dones escollides han de ser de Barcelona. 

La presidenta contesta que no cal que hi visquin ni que hi hagin nascut, però sí que és 
necessari que hi tinguin alguna relació directa. 

La secretària informa que enviarà la llista amb les persones proposades perquè les 
membres de la Permanent facin la votació. Diu que de cara al proper Plenari aquesta 
qüestió hauria d’estar resolta perquè les quinze dones s’hauran de ratificar per les 
membres de Consell. 

La presidenta demana si ha quedat algun tema pendent a tractar. 

La senyora Rita Martínez, en nom del Districte de Gràcia, fa saber que va anar al 
lliurement del Premi 2016 de la Dona i l’Esport i pregunta si existeix algun premi de 
l’Ajuntament que sigui exclusiu de Dona. 

La presidenta respon que l’Ajuntament de Barcelona té diferents premis durant tot 
l’any, entre els quals destaca el de l’Esport, els de la millor conciliació amb l’empresa, 
els del 8 de març per celebrar el Dia Internacional de la Dona, on es premien projectes 
i entitats, o altres com els del 25 de novembre, que són específicament sobre la lluita 
contra les violències masclistes. 

La senyora Martínez creu que hauria d’existir un premi que fos sobre la dona de 
Barcelona, per la seva tasca en l’àmbit que sigui, laboral, científic, o qualsevol altre. 

La presidenta matisa que, tal com s’ha parlat anteriorment, el que es vol és que hi hagi 
una representativitat del paper de les dones en els diferents premis que ja existeixen a 
la ciutat de Barcelona, perquè troba fora de lloc crear premis paral·lels. Comenta que 
la voluntat és passar del 2% de reconeixement de les dones en els premis al 50%, 
com a mínim. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:00h.  

 

 

La secretària      Vistiplau 
La presidenta del Consell 


